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تقدمي
اكت�س���ب مو�س���وع املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة اأهمية ك���رى يف ال�سنوات االأخ���رية يف ظل تنامي 

حجمها، اإذ ت�سكل ن�سبتها الغالبية العظمى من بني عدد املن�ساآت االقت�سادية يف فل�سطني.

م���ن هن���ا، اأطلق معه���د احلقوق يف جامع���ة بريزيت يف الع���ام 2010، م�سروعًا بحثي���ًا، حتت عنوان 
»املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة بني الن�س والتطبيق: موا�سيع خمت���ارة« بدعم من موؤ�س�سة كونراد 
اأدين���اور- رام اهلل؛ وذلك بغية دع���م املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف فل�سطني، عر ر�سد االإطار 
القان���وين العام له���ذه املن�ساآت، وبيان دور كل م���ن الغرف التجارية والهيئ���ات املحلية يف دعم هذه 

املن�ساآت، واآليات ف�س املنازعات التجارية فيها.

ا�ستغ���رق تنفي���ذ امل�سروع م���دة �سنة، نظم فريق العم���ل من خاللها عددًا من ور����س العمل الداخلية 
واخلارجية، وق���ام باإجراء املقابالت ال�سخ�سية مع املوؤ�س�سات ذات العالقة بعملها، هذا اإىل جانب 

تنفيذ ا�ستبانة على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، �سمل كالًّ من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

ياأم���ل معهد احلقوق اأن ت�سكل ه���ذه الدرا�سة الثانية �سمن �سل�سة القان���ون واالقت�ساد خطوة مهمة 
نحو بناء تقاليد الر�سد العلمي يف االأرا�سي الفل�سطينية؛ بهدف االإ�سهام يف دعم املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، بعد اأن اأ�سدر املعهد الدرا�سة االأوىل يف ه���ذه ال�سل�سلة بعنوان؛ »الدليل القانوين للبيئة 

التجارية يف فل�سطني«. 

ويتوج���ه املعه���د بال�سكر للباحث���ني الوطنيني وفريق عم���ل امل�سروع، ولكل من اأ�سه���م يف اإخراج هذه 
الدرا�سة اإىل النور. 

مدير معهد احلقوق
د. غ�س�ن فرمند
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تقدمي موؤ�س�سة كونراد ادين�ور/ رام اهلل
تات���ي هذه الدرا�س���ة »املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بني الن�س والتطبي���ق: موا�سيع خمتارة« لت�سكل 
املن�س���ور الثاين يف �سل�سلة بعنوان »القانون واالقت�ساد«، ت�سدرعن معهد احلقوق يف جامعة بريزيت 

وبتمويل  من موؤ�س�سة كونراد اديناور – رام اهلل. 

تعد املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة العمود الفقري الأي اقت�ساد. وهي اأكر مزود للعمالة وكذلك تعتر 
م�س���درا رئي�سيا لالبتكار، و�سمانة القت�ساد تناف�سي وم�ستدام وفعال، كما اأنها تلعب دورا هاما يف  
اإزال���ة االختالالت وعدم التوازن الناجت عن التنوع االقليمي والقطاعي للمن�ساآت االقت�سادية. وبناء 
عليه، فاإن قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ي�سهم واىل ابعد احلدود يف احلد من ظاهرة الفقر، 

ويلعب دورا هاما يف حتقيق التنمية للدول. 
ففي اأملانيا على �سبيل املثال، ت�سكل القوى العاملة يف هذه املن�ساآت الغالبية العظمى من جمموع هذه 
الق���وى، وبن�سب���ة ت�سل اىل  ما يقرب من 70 ٪ منها. ويف االحت���اد االأوروبي هناك حوايل 23 مليون 
من�س���اأة �سغ���رية ومتو�سطة،  توفر ما يقرب من 75 مليون وظيفة، وهو ما ميثل ن�سبة ت�سل اإىل 99 ٪ 

من جممل املن�ساآت. 
يف ال�سنوات االأخرية، �سهد االقت�ساد يف االأرا�سي الفل�سطينية منوا كبريا، لعبت فيه املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، والتي متثل 99 ٪ من حجم املن�ساآت االقت�سادي���ة يف االأرا�سي الفل�سطينية اأي�سا، دورا 
اأ�سا�سي���ا يف ه���ذا ال�سدد. ومع ذلك ، ال يزال هناك العديد من امل�س���اكل يف االإطار التنظيمي الذي 
يحك���م ممار�سات هذه املن�ساآت ، وهن���اك حاجة حقيقية الجراء الدرا�س���ات ال�ساملة واملحدثة عن 
طبيعة عمل هذه املن�ساآت، واهم املعوقات التي تواجه م�سريتها يف االرا�سي الفل�سطينية. تهدف هذه 
الدرا�س���ة اإىل الوق���وف على  تعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وبي���ان اأهميتها  وماهية امل�ساكل 
الت���ي تواج���ه عملها، �سواء على ال�سعيد الداخلي لها، اأو على �سعي���د عالقتها بالهيئات واملوؤ�س�سات 

احلكومية وغري احلكومية. 
موؤ�س�س���ة )كون���راد ادين���اور( موؤ�س�س���ة �سيا�سي���ة املاني���ة، توؤم���ن مبب���ادئ تعزي���ز �سي���ادة القانون 
والدميقراطية واحلكم الر�سيد، وقواعد اقت�ساد ال�سوق االجتماعي. تفخر موؤ�س�سة كونراد اأديناور 
بتمويل هذه الدرا�سة »املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بني الن�س والتطبيق : موا�سيع خمتارة«. وتوؤمن  

اأنها �ست�سهم يف تغيري االإطار التنظيمي  للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطيني.

فلك�ص دانه
املمثل املقيم- موؤ�س�سة كونراد ادين�ور
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PREFACE
The Study “SMEs – From Theory into Praxis: Selected Topics” is the second 
publication in a series titled “Law and Economics” that the Institute of Law 
at Birzeit University conducted in cooperation with the Konrad-Adenauer-
Stiftung.

Small and Medium Enterprises (SMEs) are the backbone of any economy. 
They are the largest provider of employment as well as a major source of 
innovation and are essential for a competitive, sustainable and efficient 
economy, as they are able to remove regional and sector imbalances in the 
economy.

Therefore, the SME sector is important for poverty reduction and plays a 
significant role in the development of a country.

In Germany, nearly 70% of the workforce is employed by SMEs. In the 
European Union there are about 23 million SMEs that provide nearly 75 
million jobs and represent 99% of the totality of enterprises.

In recent years, the economic growth in the Palestinian Territories increased 
significantly. SMEs, which represent 99% of the economic enterprises in the 
Palestinian Territories as well, have played a core role in this connection. 
Nevertheless, there are still many problems in the regulatory and practice 
framework of SMEs, and there is a real need of comprehensive and up-to-
date information about their embedment in the Palestinian Territories. The 
study therefore aims to examine the definition and significance of SMEs and 
their internal problems as well as their relation to governmental and non-
governmental agencies.

The Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) is a German political foundation aiming 
to strengthen the rule of law, democracy, and social market economy. KAS 
is proud to support the study “SMEs from Theory into Practice: Selected 
Topics”. We believe it will contribute to change the framework in which 
Palestinian SMEs operate.     

Felix Dane
Representative to the Palestinian Territories
Konrad-Adenauer-Stiftung
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املقدمة
ي�س���كل امل���وروث الت�سريعي املتنوع نتيج���ة احلقب ال�سيا�سي���ة املتعاقبة على فل�سط���ني، قوام النظام 
القان���وين لها. ومنذ تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية، برزت عملية ت�سريعية، ت�سع �سمن اأهدافها خلق 
ان�سجام بني الت�سريعات ال�سالفة وتوحيدها، باالإ�سافة اإىل �سن ت�سريعات جديدة واإ�سالح املوؤ�س�سات 
القانوني���ة. ويف هذا ال�سياق، ب���رزت احلاجة اإىل اإجراء االإ�سالحات القانونية، يف جماالت القوانني 
املالي���ة والتجارية، م���ن قبل العديد من اجلهات املحلي���ة التي متثل �سريحة وا�سع���ة من ال�سيا�سيني 
الفل�سطيني���ني، وموؤ�س�سات املجتمع املدين، والن�سطاء واملفكرين، كما طالبت جهات خارجية بتنفيذ 
ه���ذه االإ�سالح���ات القانوني���ة. ومما ال �سك في���ه اأن اأيًّا من املطال���ب الداخلي���ة واخلارجية الإجراء 

االإ�سالح مل تتفق بال�سرورة على اأجندة اأو مفاهيم اأو دوافع م�سرتكة. 

وعل���ى الرغم من اإع���الن ال�سلطة الفل�سطينية ال�س���روع يف تنفيذ �سيا�سته���ا االإ�سالحية، التي ت�سع 
عل���ى راأ�س �سلم اأولوياتها اإ�س���الح الت�سريعات االجتماعية واملالي���ة والتجارية، مل يحظ الدور الذي 
ت�سطل���ع به املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بن�سيبه م���ن االهتمام املطلوب واملالئم، يف اإطار العملية 
الت�سريعي���ة. وقد خ�سع���ت ال�سلطة الفل�سطيني���ة لل�سغوطات التي فر�سته���ا املوؤ�س�سات االقت�سادية 
الفل�سطيني���ة والدولي���ة، كالبنك الدويل، التي تدعوه���ا اإىل اإجراء اإ�سالح���ات ت�سريعية، ومن �ساأن 
ذل���ك دفع ال�سلطة الفل�سطينية يف اجتاه ت�سريع وت���رية االإ�سالحات الت�سريعية، يف ميادين القوانني 

املالية والتجارية. 

�سن���ت ال�سلطة الفل�سطيني���ة العديد من الت�سريعات املتعلقة بالقوان���ني التجارية واملالية، ومع ذلك، 
مل ي���زل عدد من العوائ���ق اخلارجية والداخلية التي تع���وق عملية التنمي���ة االقت�سادية، وتوؤثر على 
فعاليته���ا. ويب���دو اأن االإ�س���الح اجلاري يف القطاع���ات املالي���ة والتجارية، باالإ�ساف���ة اإىل �سيا�سات 
التنمي���ة االقت�سادي���ة وا�سرتاتيجياتها تركز اهتمامه���ا على املن�ساآت الكبرية1، عل���ى الرغم من اأن 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل الن�سبة العظمى لالقت�ساد الفل�سطيني. 
ونظًرا الأهمية هذه املن�ساآت؛ اأخذت معظم الدول النامية تركز اجلهود عليها، حيث اأ�سبحت ت�سجع 
اإقامة ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة، وال �سيما بعد اأن اأثبتت قدرتها وكفاءتها يف معاجلة امل�سكالت 
الرئي�س���ة التي تواجه االقت�ساديات املختلفة، وبدرجة اأكر من ال�سناعات الكبرية. وياأتي االهتمام 
املتزاي���د - على ال�سعيدين الر�سمي واالأهل���ي - باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، الأنها باالإ�سافة اإىل 
قدرته���ا اال�ستيعابية الكبرية لالأي���دي العاملة، يقل حجم اال�ستثمار فيها كثرًيا باملقارنة مع املن�ساآت 
الكب���رية ، كم���ا اأنها ت�سكل ميداًنا لتطوي���ر املهارات االإدارية والفنية واالإنتاجي���ة والت�سويقية، وتفتح 

1. غ�سان فرمند واآخرون، االإطار القانوين للمن�ساآت ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، 2006، �س 2.
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جم���ااًل وا�سعًا اأم���ام املبادرات الفردية والتوظيف الذاتي؛ مما يخفف ال�سغط على القطاع العام يف 
توفري فر�س العمل.

وقد وجدت هذه املن�ساآت خمتلف اأ�سكال الرعاية وامل�ساندة، من القطاعني العام واخلا�س؛ مل�ساهمتها 
الكب���رية يف قطاع ال�سناعة، فعلى �سبيل املثال ت�س���كل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ما ن�سبته 90 ٪ 
تقريًب���ا من املن�ساآت يف العامل، وتوظ���ف )50٪ - 60٪( من القوى العاملة يف العامل. فكان البد من 
توف���ري الدعم، مبختلف اأ�سكاله، لهذه القطاعات احليوية نظ���ًرا الأهميتها، وحتى تتخل�س من اأهم 
العقبات التي تواجه املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، اأال وهي عدم قدرة اأ�سحابها على توفري التمويل 
ال���الزم ال�ستمرارية ن�ساطه���ا، وعدم قدرتهم اأي�سًا عل���ى توفري ال�سمانات التقليدي���ة الكافية التي 
ت�سرتطها البنوك التجارية لتقدمي التمويل لها. فالبنوك التجارية ت�سهم عادًة يف امل�ساريع الكبرية، 
وتف�س���ل التعامل وتق���دمي القرو�س لها، ب�سبب انخفا�س درجة املخاط���رة لدى هذه امل�سروعات من 
ناحي���ة، ول�سهولة تعامل البنوك معها من ناحي���ة ثانية، ولقدرتها على توفري ال�سمانات املطلوبة من 

ناحية ثالثة، اأو لوجود اأهداف واهتمامات م�سرتكة. 2

ل���كل م���ا تقدم، ومن خالل وح���دة القانون واالقت�ساد، الت���ي مت تاأ�سي�سها يف الع���ام 2008 يف معهد 
احلقوق بجامعة بريزيت؛ لتعن���ى بدرا�سة اجلوانب القانونية ذات التاأثري االقت�سادي، وكان باكورة 
اإنتاجه���ا البحث���ي يف هذا املجال العمل على اإ�سدار »الدليل القان���وين للبيئة التجارية يف فل�سطني«،  
لذل���ك كله؛ ارتاأى القائمون على معهد احلقوق يف جامعة بريزيت تخ�سي�س البحث القانوين للعام 
2010 يف وح���دة القانون واالقت�ساد لدرا�سة اجلوان���ب القانونية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، يف 

نطاق البيئة القانونية لها يف فل�سطني. 

وبع���د اأن قام فريق العم���ل على امل�سروع مبراجع���ة االأدبيات واالأعمال القانوني���ة ذات العالقة بهذا 
ال�س���اأن، قررنا عدم تناول املو�سوع ب�سورة تقليدية، اأ�سبعت بحًثا فيما �سبق من درا�سات، بل قررنا 
العم���ل على تناول بع�س اجلوانب املهّمة من حي���اة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة والرتكيز عليها؛ ملا 
�سيك���ون له���ا من اأثر يف تنمية الدور االقت�سادي لهذه املن�ساآت. وهو ما حتقق بالفعل، فوقع االختيار 
عل���ى موا�سيع حمددة لتكون االأ�سا����س لهذه الدرا�سة، وهي باالإ�سافة اإىل التعريف باملفاهيم العامة 
للمن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، تناولت البح���ث يف االإطار القانوين لتمويل هذه املن�ساآت، وعالقتها 
بكل من الغرف التجارية والهيئات املحلية، واأخريًا البحث يف و�سائل حل املنزاعات التي تواجه عمل 

هذه املن�ساآت. 

2. ماه���ر املح���روق، ايهاب املقابلة، امل�سروع���ات ال�سغرية واملتو�سطة اهميته���ا ومعوقاتها، مركز املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، عمان، 2006، 
�س1. متوافر على املوقع االآتي:  www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../smes.doc، تاريخ 

الزيارة 2010/10/10.
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اأهداف الدرا�سة:
ته���دف ه���ذه الدرا�سة وب�سكل مبا�س���ر، اإىل الرتكيز على بع����س امل�ساكل التي تع���اين منها املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة، اأثن���اء دورة حياتها، ملحاولة الوقوف على مكامن اخلل���ل فيها من الناحيتني 
القانوني���ة والعملية، وكذلك التعرف على اأهم االإ�سكالي���ات التي تعاين منها هذه املن�ساآت، �سواء يف 
اآلي���ات عملها الداخلي���ة، اأو يف عالقتها مع  املوؤ�س�س���ات الر�سمية وغري الر�سمي���ة، وفيما بينها، من 

خالل الدرا�سات  املتخ�س�سة يف املوا�سيع املحددة التي جلاأت اإليها هذه الدرا�سة.

اأهمية الدرا�سة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها ال تعتمد االأ�سلوب التقليدي، من حيث الرتكيز على عمل املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، من خالل املوا�سيع التقليدية التي تطرق اليها الباحثون، واأ�سبعوها بحًثا، من 
حي���ث تعريفه���ا واأهميتها ومعوقاتها، بل ارتاأى فريق العمل وبعد ط���ول تفكري، تق�سيم هذه الدرا�سة 
على �سكل مقاالت متخ�س�سة يف موا�سيع حمددة، تهم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، بحيث مل يتم 

التطرق اإليها ب�سكل مبا�سر من قبل.

منهجية الدرا�سة:
بخ�سو����س املنهجي���ة املتبعة يف هذه الدرا�سة، فقد مت االرتكاز على ع���دد من املناهج، بدًءا باملنهج 
الو�سف���ي التحليل���ي، مروًرا باملنه���ج املقارن، م���ع ا�ستخدام املنه���ج التاريخي ب�س���كل جزئي ح�سب 
مقت�سي���ات الدرا�سة. ووفق���ا ملقت�سيات الدرا�سة فقد تنوع���ت االأدوات البحثية التي جلاأ اإليها فريق 

البحث يف اإخراج هذه الدرا�سة، ومن �سمن االأدوات التي ا�ستخدمها فريق البحث:

الرتكيز على االإطار النظري،  من خالل املنهج الو�سفي التحليلي يف القوانني الفل�سطينية ذات . 1
العالقة.

 اللج���وء اإىل القوان���ني والتجارب املقارنة العربي���ة واالأجنبية ذات ال�سل���ة باملن�ساآت ال�سغرية 2. 
واملتو�سطة.

اإج���راء ع���دد من املقاب���الت ال�سخ�سية م���ع املوؤ�س�سات واالأف���راد ذوي العالقة بعم���ل املن�ساآت . 3
ال�سغرية واملتو�سطة.

البحث امليداين من خالل تدريب عدد من الباحثني على اآليات العمل امليداين، لتنفيذ اال�ستبانة . 4
على اأر�س الواقع مع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.  
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 اللج���وء اإىل اأ�سل���وب اال�ستبانة، من خالل عينة مت اختيارها ع�سوائيا، ت�سمل 448 من املن�ساآت 5. 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، �سملت كالًّ من ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة، م���ع التحليل لبيانات هذه 

اال�ستمارة.

ولغاي���ات اإع���داد ه���ذه الدرا�سة، مت اللج���وء اإىل توزيع ا�ستم���ارة على عينة الدرا�س���ة، جرى تق�سيم 
اال�ستمارة اىل خم�سة اأق�سام رئي�سية، وذلك على النحو االآتي:

ور عام، حول و�سع املن�ساآت 	  الق�س��م االأول: خ�س�س الق�سم االأول من اال�ستمارة الإعطاء ت�سّ
ال�سغ���رية واملتو�سطة يف االأرا�س���ي الفل�سطينية، حيث تركزت االأ�سئلة يف هذا اجلزء على عمل 
املن�س���اآت واملناطق الت���ي تغطيها، وطبيع���ة عملها، ون���وع االإدارة فيها، والرقاب���ة عليها، وعدد 
العامل���ني، وراأ�س املال، وغريها من االأ�سئل���ة، لتعطي �سورة وا�سحة عن توزيع هذه املن�ساآت يف 

كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 

�س الق�سم الث���اين لبحث مو�سوع متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 	  الق�س��م الث�ين: ُخ�سّ
حي���ث تناول هذا الق�سم طبيعة املوؤ�س�سات التي تقوم بالتمويل، ونوع التمويل الذي حت�سل عليه 
ه���ذه املن�ساآت، وحج���م التمويل، وطبيعة ال�سمان���ات التي يتم تقدميه���ا للح�سول على متويل، 

واالأغرا�س الرئي�سة لهذه القرو�س.  

�س الق�س���م الثالث للتعرف اإىل دور الغرف التجارية يف حياة املن�ساآت 	   الق�س��م الث�لث: ُخ�سّ
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، وم���دى توافق اخلدمات الت���ي تقدمها هذه الغرف م���ع احتياجات هذه 
املن�ساآت، وهل هذه الغرف تقوم بالدور املنوط بها وفًقا الأحكام القانون؟ وما هي اأهم املعيقات 
الت���ي تع���اين منها هذه املن�ساآت يف عالقتها مع الغرف التجارية؟ وكيف ت�سهم الغرف التجارية 

يف تنمية عمل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة وتطويرها؟

����س الق�سم الرابع لبحث دور هيئات احلك���م املحلي يف تنمية املن�ساآت 	  الق�س��م الرابع: ُخ�سّ
ال�سغرية واملتو�سطة، وما هي طبيعة العالقة التي تربط املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بالهيئات 
املحلي���ة؟ وهل تقوم الهيئ���ات املحلية باأي دور رقابي على هذه املن�ساآت؟ وما هي طبيعة الرقابة 

التي متار�سها هذه الهيئات؟ 

�س الق�سم اخلام�س من اال�ستمارة للتعرف اإىل اآليات ف�س املنازعات 	  الق�سم اخل�م�ص: ُخ�سّ
التجاري���ة يف ه���ذه املن�س���اآت، وطبيعة املنازع���ات التجارية الت���ي تن�سب يف املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة واآليات ف�سها، وما هي االآليات التي حتبذ ا�ستخدامها؟ ومن يقوم بالرقابة عليها؟ 

وغريها العديد من الق�سايا التي لها عالقة مبا�سرة باآليات ف�س املنازعات التجارية.
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عينة الدرا�سة 
،(one stage stratified random sample) مت ت�سمي���م عين���ة ع�سوائية ذات مرحل���ة واح���دة 
بحيث متثل املوؤ�س�سة وحدة املعاينة االأولية، وقد روعي يف توزيع املن�ساآت اأن تتنا�سب وتوزيعها)حجمها 
الفعلي( ح�سب حجم القطاعات االقت�سادية واملحافظات، بناء على نتائج تعداد ال�سكان وامل�ساكن 

عام 2007، فغطت الدرا�سة املن�ساآت امل�سنفة على اأنها من�ساآت �سغرية ومتو�سطة احلجم فقط.

وقد اختريت العينة ب�سورة ع�سوائية، على اأن تكون ممثلة ملجتمع الدرا�سة، فوقع االختيار على 448 
من�س���اأة ممثل���ة ما بني ال�سفة الغربية وقط���اع غزة، موزعة على 192 من�س���اأة يف قطاع غزة، و 256 

من�ساأة يف ال�سفة الغربية. اأي بن�سبة 57٪ لل�سفة الغربية، 43٪ لقطاع غزة.

 وق���د اأعطي ل���كل حمافظة عينة تتنا�سب مع احلج���م االإجمايل للعينة، ومع اإجم���ايل عدد املن�ساآت 
يف ه���ذه املحافظ���ة، والن�س���اط االقت�سادي له���ذه املن�ساآت، وقد �سمل���ت العينة كافة امل���دن والقرى 

واملخيمات واملحافظات يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

اأم���ا القطاعات االقت�سادية التي غطته���ا العينة، فهي: التجارة، والزراع���ة، واخلدمات، واملطاعم 
واال�سرتاح���ات والفن���ادق، واأخ���رى )تعليم، �سح���ة، مالية، نق���ل وموا�سالت(. وقد حق���ق القطاع 
التج���اري اأعلى ن�سبة يف العين���ة البالغ 38.8٪، يليه القطاع ال�سناعي ال���ذي بلغت ن�سبته ٪20.2، 
وم���ن ثم قطاع اخلدم���ات البالغة ن�سبته 28٪، وياأتي يف النهاية القط���اع الزراعي الذي �سجل ن�سبة 

11٪ من عينة الدرا�سة.

تق�سيم الدرا�سة: 
ُق�ّسم���ت ه���ذه الدرا�سة اإىل مقدمة وخم�سة اأجزاء على �سكل مق���االت خمتارة ويف موا�سيع حمددة،  

على النحو االآتي:
اجلزء االأول: املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة: مفاهيم عامة. 	 
اجلزء الث�ين: االإطار القانوين لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.	 
اجلزء الث�لث: دور الغرف التجارية يف حياة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني.	 
اجل��زء الراب��ع: دور الهيئ���ات املحلي���ة يف تنمي���ة املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة: احلالة 	 

الفل�سطينية.
اجل��زء اخل�م�ص: اآليات ف����س املنازعات التجارية يف املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة:الواقع 	 

الفل�سطيني.
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23 اجلزء االأول

تقدمي
ي���رى كثري م���ن االقت�سادي���ني اأن تطوي���ر امل�ساريع ال�سغ���رية وت�سجي���ع اإقامتها، وكذل���ك امل�ساريع 
املتو�سط���ة م���ن اأهم روافد عملي���ة التنمية االقت�سادي���ة واالجتماعية يف الدول ب�س���كل عام، والدول 
النامية ب�سكل خا�س، باعتبارها منطلًقا اأ�سا�سًيا لزيادة الطاقة االإنتاجية من ناحية، وامل�ساهمة يف 
معاجل���ة م�سكلتي الفقر والبطالة من ناحية اأخرى، ولذلك اأول���ت دول كثرية هذه امل�ساريع اهتماًما 

متزايًدا، وقدمت لها العون وامل�ساعدة مبختلف ال�سبل ووفًقا لالإمكانيات املتاحة.3

وتلع���ب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة دوًرا مهًم���ا وحمورًيا يف اقت�ساديات ال�س���وق احلديثة، �سواء 
على امل�ستوى العاملي اأو على امل�ستوى املحلي، نظًرا لالأهمية التي ت�سكلها هذه املن�ساآت يف دفع عجلة 
التنمي���ة االقت�سادية واالجتماعية، وترز هذه االأهمي���ة يف اأن هذا النوع من املن�ساآت تعمل على حل 
جملة م���ن امل�ساكل التنموية، يف مقدمتها امت�سا�س العمالة الزائ���دة والتخفيف من حدة البطالة، 
ومعاجلة م�سكلة الفقر وزيادة الدخول، حيث توفر املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة فر�س عمل وا�سعة 

ا. 4 جدًّ

وتظه���ر التجارب العملي���ة لل�سناعات ال�سغرية يف بع�س الدول املتقدم���ة اأّن احلاجة تقت�سي وجود 
مثل هذا النوع من امل�ساريع، وذلك انطالًقا من الدور احليوي لهذه ال�سناعات يف حتقيق االأهداف 
االقت�سادية واالجتماعية لهذه الدول، وتوؤكد جتارب العديد من الدول، مثل اليابان وال�سني والهند 
وغريه���ا من الدول االآ�سيوية، اأن دع���م املن�ساآت ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة وت�سجيعها قد حقق 

طفرة نوعية ملحوظة، على امل�ستويني: االقت�سادي، واالجتماعي، لهذه الدول.

ويختل���ف تعريف هذه املن�ساآت، وحتديد مفهومها، من دولة اإىل اأخرى؛ ب�سبب اختالف املعيار الذي 
يتم على اأ�سا�سه ت�سنيف هذه املن�ساآت، مع االأخذ بعني االعتبار التفاوت الن�سبي الكبري بني امل�سروع 
ال�سغ���ري يف البلدان ال�سناعي���ة املتقدمة، مقارنة بامل�سروع ال�سغ���ري يف البلدان النامية، من حيث 
معي���ارا حجم راأ�س املال والعمالة، فمن ال���دول ما ي�سنفها بناء على معيار كّمي، ومنها ما ي�سّنفها 

على معيار نوعي.

ولي����س م���ن ال�سهل الو�س���ول اإىل تعريف حم���دد ووا�س���ح  لتعميمه على ال���دول، فتعري���ف املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة يختلف من دولة الأخرى، ويختلف مفهومها م���ن دول متقدمة اإىل دول نامية، 
فم���ا تعتره دول متقدم���ة من�ساأة �سغرية تعتره ال���دول النامية من�ساأة كب���رية، بالتايل لي�س باالأمر 

3.  ماه���ر املح���روق، اإيهاب املقابلة، امل�سروع���ات ال�سغرية واملتو�سطة، اأهميتها ومعوقاتها، مركز املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، عمان، 2006،  
�س 1.

4. �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق، �س 1. 
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الي�س���ري و�سع تعريف مّوح���د على م�ستوى العامل لهذا النوع من املن�س���اآت، و�سنحاول يف هذا اجلزء 
ا وحملًيا، مع التطرق  ا واإقليميٍّ من الدرا�س���ة التعريج على تعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة دوليًّ
اإىل اأه���م معايري ت�سنيفها، هذا اإىل جانب التط���رق اإىل اأهميتها وخ�سائ�سها، واأهم العوائق التي 

تواجهها هذه املن�ساآت، وذلك على النحو االآتي:

اأواًل: تعريف املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
تلع���ب امل�سروعات ال�سغرية دوًرا جوهرًيا يف اإ�سرتاتيجيات التنمية االقت�سادية يف الدول املختلفة5، 
وت�س���كل هذه امل�سروعات ما ن�سبته 90٪ تقريًبا من املن�ساآت يف العامل6، وقد بلغت ن�سبتها على �سبيل 
املث���ال 90٪ من املن�ساآت االقت�سادية يف ال�سوق االأمريكية، وما بني 85 و90٪ يف اأوروبا، ون�سبة ٪71 
يف الياب���ان، ون�سب���ة 90٪ يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة، ون�سبة 96٪ يف جمهوري���ة م�سر العربية7، 

ون�سبة 99٪ يف فل�سطني8.

فم���ن الي�سري و�سف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، ولكن من الع�سري تعريفها تعريًفا مقبواًل على 
امل�ست���وى الدويل بل وحتى على امل�ستوى االإقليمي، ويعزى هذا اإىل االختالف يف الهياكل االجتماعية 
واالقت�سادي���ة م���ن دولة اإىل اأخ���رى، ف�ساًل عن تباين املعايري يف حتدي���د االأ�س�س التي يتم مبوجبها 
ا  حتدي���د �سكل امل�سروع، ومنها البيانات االإح�سائية التي ت�ستخدم يف تعريفها، حيث اإن هناك نق�سً

يف هذه البيانات، ولذا فاإن تعريف امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة �سيظل متبايًنا.9
ويختل���ف مفهوم امل�سروع���ات ال�سغرية من دولة اإىل اأخرى10، بل واأحيان���ا من قطاع اإىل اآخر داخل 
5. ن�سر عبد الكرمي، نحو �سيا�سات حمفزة لتوفري التمويل املنا�سب ملن�ساآت االأعمال ال�سغرية واملتو�سطة الفل�سطينية، معهد اأبحاث ال�سيا�سات 
االقت�سادي���ة )ما����س(، 2010، �س 5؛ اإياد عبد الفتاح الن�سور، قيا�س كفاءة التمويل احلكومي املوجه نحو تنمية امل�سروعات ال�سغرية يف االأردن، 

املجلة العربية للعلوم االإدارية، جملد 16، عدد 3، �سبتمر 2009، �س 384.
6.   ماه���ر ح�س���ن املحروق، امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، اأهميتها ومعيقاتها، مركز املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، عمان - االأردن، 2006،  

�س 2، متوافر على املوقع االآتي:
 www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../smes.doc، تاريخ الزيارة 2010/10/10.

7. حمم���د البلتاجي، �سي���غ مقرتحة لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملعاجل���ة املحا�سبية ل�سيغة امل�ساركة املنتهية بالتمل���ك، بحث مقدم اإىل املوؤمتر 
ال�سن���وي الثاين ع�سر لالأكادميية العربي���ة للعلوم املالية وامل�سرفية حتت عنوان: دور امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية واالقت�سادية يف ترويج ومتويل 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، اململكة االأردنية الها�سمية – عمان، 29 – 2005/5/31م، �س 3، متوافر على املوقع االآتي:
 http://iefpedia.com/arab/?p=4930، تاريخ الزيارة 2010/10/7.

8.  حمم���د خليف���ة / اإبراهيم اأب���و هنط�س، تقييم البيئ���ة القانونية للمن�س���اآت ال�سغرية جدا وال�سغ���رية واملتو�سطة يف فل�سط���ني، معهد اأبحاث 
ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 2009، �س 12.

9. رام���ي مراد، انظ���ر الراب���ط الت���ايل: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202806،  تاريخ الزيارة: 
.2010/11/23

10.  فف���ي الوالي���ات املتح���دة واليابان وبلدان االحتاد االأوروبي، فاإن �سق���ف راأ�س املال للم�ساريع ال�سغرية يتج���اوز 20 مليون دوالر، مع اأكرث من 
100 عامل، يف حني اأن كافة امل�ساريع ال�سغرية يف البلدان النامية يرتاوح حجم راأ�س املال لكل منهما بني 20 و50 األف دوالر، وعمالة بني 1 و20 
=عاماًل، انظر: �سمري زهري ال�سو�س، امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني - مع ا�ستعرا�س بع�س التجارب الدولية الناجحة، مقالة من�سورة 
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=

الدول���ة الواحدة،11 فق���د اأ�سارت اإح���دى الدرا�سات ال�سادرة ع���ن معهد والية جورجي���ا باأن هناك 
اأك���رث م���ن )55( تعريًفا للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سط���ة يف )75(  دولة،12 وكذلك تختلف الدول 
فيم���ا بينها بخ�سو����س املعيار الذي تتبناه لتعري���ف املوؤ�س�سات ال�سغرية، م���ا اإذا كان معياًرا نوعًيا 
اأم كمًي���ا.13 ويكون املعيار نوعًيا اإذا ما تعلق مب�سارك���ة االإدارة يف اأداء العمل والعاملني، بحيث غالًبا 
م���ا ي�ستف���رد مالك امل�سروع ال�سغري باتخاذ القرارات الت�سغيلي���ة واالإدارية، ناهيك اأي�سا عن وجود 
ا اإذا م���ا اعتمد على حجم  معاي���ري قانوني���ة وتنظيمي���ة للم�سروعات ال�سغرية.14 ويك���ون املعيار كميًّ
العمال���ة، اأو راأ�س املال، اأو حج���م املوجودات، اأو املبيعات ال�سنوي���ة، اأو امل�ستوى التكنولوجي، اأو غري 

ذلك.15  

لي����س ثمة مفهوم او تعريف حم���دد للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فاملن�س���اأة التي تعتر �سغرية يف 
دول���ة متقدمة قد تعت���ر كبرية يف دولة نامية، وتختل���ف االآراء حول حتديد مفه���وم دقيق للمن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة،16 كم���ا يختلف تعري���ف امل�ساريع ال�سغ���رية واملتو�سطة ومفهومه���ا من دولة 
الأخ���رى وفًقا الختالف اإمكانياتها، وظروفها االقت�سادية واالجتماعية، مثل طبيعة مكونات وعوامل 
االإنت���اج، ونوعية ال�سناعات احلرفية التقليدي���ة القائمة قبل ال�سناعة احلديثة والكثافة ال�سكانية، 
وم���دى توافر القوى العاملة ودرجة تاأهيله���ا، وامل�ستوى العام لالأجور والدخل، وغريها من اجلوانب 
االقت�سادية واالجتماعية التي حتدد مالمح وطبيعة ال�سناعات القائمة فيها، كما ويختلف التعريف 

وفقا للهدف منه، اأهو لالأغرا�س االإح�سائية اأم لالأغرا�س التمويلية اأم الأية اأغرا�س اأخرى.17  

ويعتم���د اختي���ار الدولة الأي معيار م���ن هذه املعايري لت�سنيف هذه امل�ساري���ع، على عامل اأو اأكرث من 
العوامل االآتية:

على املوقع االآت���ي: http://articles.alzoa.com/view.php?id=900، تاريخ الزي���ارة: 2010/9/23؛ عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل 
/ غ���ازي ال�س���وراين، درا�س���ة ح���ول امل�سروعات ال�سغرية يف فل�سط���ني: واقع وروؤية نقدية، غ���زة – فل�سطني، يونيو: 2005، ����س 3؛ رامي مراد، 
http://www.ahewar. :امل�سروعات ال�سغرية...واقع واآفاق، احلوار املتمدن - العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10،  متوافر على املوقع االآتي

org/debat/show.art.asp?aid=202806، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
11.  ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 2؛ عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 5؛ �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق.

12.  ماهر املحروق، مرجع �سابق، �س 2. 
13.   ح�س���ني عب���د املطل���ب االأ�سرج، �سي���غ متويل امل�سروع���ات ال�سغرية يف االقت�س���اد االإ�سالمي، درا�س���ات اإ�سالمية، الع���دد 8، مار�س 2010، 
متوافر على املوقع االآتي: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22317/1/MPRA_paper_22317.pdf، تاريخ الزيارة 

2010/10/1؛ حممد البلتاجي، مرحع �سابق، �س 5 – �س 6.
14.  ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

15.  قارن: فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 3؛ حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 5؛ ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 3.
16. با�س���م مكح���ول، من�ساآت االأعمال ال�سغ���رية واملتو�سطة يف �سمال فل�سطني الواق���ع واالحتياجات، مركز بي�سان للبح���وث واالإمناء، ط1، رام 

اهلل- فل�سطني،2005، �س 14.
http:// :17.  �سم���ري ال�سو����س، امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني مع ا�ستعرا�س لبع�س التجارب الدولية الناجحة، انظر الرابط االآتي

ا، با�سم مكحول، مرجع �سابق،�س 14.  articles.alzoa.com/view.php?id=900  تاريخ الزيارة 2010/11/22. للمزيد انظر اأي�سً
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�سيا�سات احلكومة التي ت�سجع اإقامة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.. 1

درجة التطور االقت�سادي والتقدم التكنولوجي للدولة.. 2

مدى الدور الذي تلعبه هذه املن�ساآت يف م�سرية التنمية االقت�سادية.. 3

حجم ال�سوق املحلي وحجم اأن�سطة اال�سترياد والت�سدير.18. 4

ث�نًي���: مع�ي��ري ت�سنيف املن�س�آت ال�سغ��رية واملتو�سطة عل��ى امل�ستوى الدويل 
واالقليمي 

اإن معاي���ري ت�سني���ف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يختلف من دولة الأخرى بنًاء على اختالف درجة 
التط���ور ال�سناع���ي والتكنولوج���ي يف هذه الدولة اأو تل���ك، واختالف االأهمية الن�سبي���ة من دولة اإىل 

اأخرى للمعايري امل�ستخدمة يف ت�سنيف هذه امل�ساريع.

لق���د اأثار مو�سوع تعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة خالفات كثرية، يف معظم الدول واملوؤ�س�سات 
الدولي���ة، وذلك الأن هناك اأكرث من معيار ميك���ن على اأ�سا�سه تعريف هذه املن�ساآت، مثل راأ�س املال، 
وع���دد العم���ال والن�ساط االقت�س���ادي. وحلل هذه اخلالف���ات قامت بع�س ال���دول بتعريف املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة بن�س قانوين، ليت���م اعتماده يف جميع املجاالت املتعلقة بهذه املن�ساآت، كما يف 

حاالت اإجراء امل�سوح املتعلقة بها، وت�سجيلها وترخي�سها.19

وفيما ياأتي ن�سري اإىل املعايري الدولية واالإقليمية يف هذا املجال، على النحو االآتي:

اأ. تعريف البنك الدويل:	 
يع���رف البنك الدويل املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة با�ستخدام معيار ع���دد العمال، وتعتر املن�ساأة 
�سغ���رية، اإذا كانت توظف اأقل م���ن 50 عاماًل، حيث �سّنف البنك ال���دويل املن�ساآت التي يعمل فيها 
اأق���ل م���ن 10 عمال باملن�س���اآت املتناهية ال�سغر، والت���ي يعمل فيها بني 10 و50 عام���ال بامل�سروعات 

ال�سغرية، والتي يعمل فيها بني 50 و 100 عامل بامل�سروعات املتو�سطة.

 	:“UNIDO” ب. تعريف منظمة االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
تع���رف منظم���ة االأمم املتح���دة للتنمي���ة ال�سناعي���ة )اليونيدو( امل�سروع���ات ال�سغ���رية باأنها تلك 
امل�سروعات التي يديرها مالٌك واحد، يتكفل بكامل امل�سوؤولية، ويرتاوح عدد العاملني فيها ما بني 10 

18.  �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق. 
19.  مهند حامد واخرون، مرجع �سابق، �س 12.
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و50 عام���اًل،20 وت�سنف منظم���ة االأمم املتحدة للتنمية ال�سناعية )اليونيدو UNIDO( املن�ساآت يف 
الدول املتقدمة على اأنها �سغرية اإذا قّل عدد العاملني فيها عن 100 عامل، وعلى اأنها متو�سطة اإذا 
قّل عدد العاملني فيها عن 500 عامل. واأما يف الدول النامية فتكون املن�ساآت متناهية ال�سغر اإذا قّل 
ع���دد العاملني فيها عن 5 عمال، و�سغ���رية اإذا كان عدد العاملني فيها بني 5 و19 عاماًل، ومتو�سطة  

اإذا كان عدد العاملني فيها بني 20 و99 عاماًل.21

ج. تعريف االحتاد االأوروبي: 	 
وفًق���ا لالحتاد االأوروبي، تكون املن�ساأة متناهية ال�سغر عندما توظف اأقل من ع�سرة عمال وت�ستثمر 
اأق���ل من مليوين يورو، وتك���ون �سغرية عندما توظف اأقل من خم�سني عاماًل وت�ستثمر اأقل من ع�سرة 
مالي���ني يورو، وتكون متو�سط���ة عندما توظف اأّقل من 250 عاماًل وت�ستثم���ر اأقل من خم�سني مليون 

يورو.22

وهن���اك العديد م���ن دول العامل التي ت�ستخدم ه���ذا املعيار لتعريف املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة،  
ففي الواليات املتحدة االأمريكية، وايطاليا وفرن�سا تعتر املن�ساأة �سغرية ومتو�سطة اإذا كانت توظف 
حتى 500 عامل، ويف ال�سويد لغاية 200 عامل، ويف كندا واأ�سرتاليا حتى 99 عاماًل، يف حني اأنها يف 

الدمنارك هي املن�ساآت التي توظف لغاية 50 عاماًل.23

د. تعريف منظمة العمل الدولية:	 
وفًق���ا ملنظمة العم���ل الدولية تكون »امل�سروع���ات اأو ال�سناعات ال�سغرية، وح���دات �سغرية احلجم 
ج���ًدا، تنت���ج وتوزع �سلًعا وخدم���ات، وتتاألف من منتج���ني م�ستقلني، يعمل���ون حل�سابهم اخلا�س، يف 
املناط���ق احل�سرية يف البلدان النامية، وبع�سها يعتمد على العمل من داخل العائلة، وبع�سها االآخر 
قد ي�ستاأجر عمااًل اأو حرفيني، ومعظمهم يعمل براأ�س مال ثابت �سغري جًدا، اأو رمبا بدون راأ�س مال 

20. عبد الفتاح ن�سر اهلل وغازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س  5.
21. اأ�سرف حممد دوابة، اإ�سكالية متويل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف الدول العربية، امللتقى الدويل: متطلبات تاأهيل املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف ال���دول العربي���ة، جامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�سل���ف – اجلزائر، يومي 17 و 18 اأبريل 2006، ����س 332، متوافر على املوقع االآتي: 
http://ratoulrecherche.jeeran.com/30achrafmeddouaba-EGYPT.pdf، تاري���خ الزي���ارة 2010/10/8؛ حمم���د 
عب���د احلليم عم���ر، اأ�ساليب التمويل االإ�سالمية للم�سروع���ات ال�سغرية، مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالم���ي - جامعة االأزهر، متوافر على 

املوقع االآتي: http://www.arab-expo.org/1.pdf، تاريخ الزيارة 2010/10/7.
22.  فرا�س ملحم، تطوير ت�سريعات اال�ستثمار الفل�سطينية ل�سالح املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 

2010، �س3، متوافر على املوقع االآتي:
http://www.pal-econ.org/index.php?option=com_docman&task=cat_  
view&gid=45&Itemid=29، تاري���خ الزي���ارة 2010/10/8؛ مهن���د حامد واآخرون، جتارب الدول يف تطوي���ر اأعمال املن�ساآت ال�سغرية 

جدا وال�سغرية واملتو�سطة: درو�س لفل�سطني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 2009، �س 14. 
23.  ماهر املحروق، مرجع �سابق، �س 2.
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ثاب���ت، وت�ستخدم كفاءة ذات م�ستوى منخف�س، وعادة ما تكت�سب دخوال غري منتظمة، وتوفر فر�س 
عم���ل غري م�ستق���رة، وهي تدخل يف القطاع غ���ري الر�سمي، يعني اأنها لي�س���ت م�سجلة لدى االأجهزة 

احلكومية وال تتوافر عنها بيانات يف االإح�ساءات الر�سمية”.24

وق���د درج���ت العديد من ال���دول املتقدمة والنامية على تبن���ي تعريف منظمة العم���ل الدولية، والتي 
تع���رف امل�ساريع ال�سغرية باأنها امل�ساريع التي يعمل فيها اأقل من 10 عمال وامل�ساريع املتو�سطة التي 

يعمل فيها ما بني 10 و 99 عاماًل، وما يزيد على 99 عاماًل تعد م�ساريع كبرية.

هـ. تعريف الدول العربية للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة:	 
واأم���ا يف الدول العربي���ة تق�سم ال�سناع���ات ال�سغرية واملتو�سط���ة على اأ�سا�س حج���م الن�ساط اإىل: 
ا (MICRO(والتي ت�سغ���ل اأقل من 5 عم���ال وت�ستثمر اأقل م���ن 5000 دوالر  �سناع���ات �سغ���رية ج���دًّ
)اإ�ساف���ة اإىل ا�ستثم���ارات االأبنية والعقارات الثابت���ة(، و�سناعات �سغ���رية (SMALL(ت�سغل 5 – 
15 عام���اًل وت�ستثم���ر اقل م���ن 15000 دوالر )اإ�ساف���ة اإىل ا�ستثمارات االأبنية والعق���ارات الثابتة(، 
و�سناع���ات متو�سطة (MEDIUM(ت�سغل 16 – 25 عاماًل وت�ستثمر 15000 – 25000  دوالر )عدا 

االأبنية والعقارات(. 25

وقد تبنت الدول العربية معايري خمتلفة يف تعريفها للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ومنها على �سبيل 
املث���ال القانون البحريني الذي اعتمد على راأ�س امل���ال كاأ�سا�س لتعريفها، فعّرف امل�ساريع ال�سغرية 
باأنه���ا تل���ك املن�ساآت التي يبل���غ متو�سط راأ�سمالها امل�ستثم���ر اأقل من 800،000 دين���ار بحريني، اأما 
امل�ساري���ع املتو�سط���ة فتتمثل يف املن�ساآت التي ي�ستثمر كل منه���ا 800،000 واأقل من 2500000 دينار 
بحرين���ي، كما اأ�سار اإىل هذا املعيار قانون تنمية املن�ساآت ال�سغرية امل�سري رقم 141 ل�سنة 2004، 
واأ�س���اف عليه معياًرا اآخًرا؛ وهو عدد العمال، وبذل���ك يكون قد تبنى معياًرا مزدوًجا، حيث جاء يف 
امل���ادة 1 منه »يق�سد باملن�ساأة ال�سغرية يف تطبيق اأحكام ه���ذا القانون، كل �سركة اأو من�ساأة فردية 
���ا، وال يقل راأ�سمالها املدفوع عن خم�سني األف  ا اأو خدميًّ ا اإنتاجًيا اأو جتاريًّ متار����س ن�ساًطا اقت�ساديًّ

جنيه وال يجاوز مليون جنيه، وال يزيد عدد العاملني فيها على خم�سني عاماًل«.

فمن املالحظ االختالف بني الدول املتقدمة والدول النامية يف تعريف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. 
مم���ا يجع���ل من ال�سعوبة اإجراء املقارن���ة بينهما، فامل�ساريع التي يقل ع���دد العاملني فيها عن 500 
عام���ل يف اأمريكا ودول اأوروبا الغربية، واأقل من 300 عامل يف اليابان وكوريا اجلنوبية تّعد م�ساريع 

ا بالن�سبة للدول النامية. �سغرية، بينما تّعد هذه امل�ساريع كبرية جدًّ

24.  حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 4.
25. عبد الفتاح ن�سر اهلل وغازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 5-6، انظر اأي�سا �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق، رامي مراد، مرجع �سابق. 
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ث�لث�: مع�يري ت�سنيف املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة على ال�سعيد الفل�سطيني
يف فل�سط���ني تختلف اآلية التعام���ل مع امل�سروعات االقت�سادية، ح�سب طبيع���ة الن�ساط واجلهة ذات 
امل�سوؤولي���ة، وهي تختلف من موؤ�س�سة الأخرى: فبينما ت�سن���ف االإدارة العامة لل�سركات والرتاخي�س 
يف وزارة االقت�ساد الوطني امل�سروعات ح�سب قيمة راأ�س املال امل�ستثمر فقط )بحيث تكون م�ساريع 
�سغ���رية ومتو�سط���ة عندما تكون قيمة راأ�س امل���ال امل�ستثمر اأقل من 50 األ���ف دوالر، وم�ساريع كبرية 
عندما تكون قيمة راأ�س املال امل�ستثمر اأكرث من 50 األف دوالر(،26 وت�سنف وزارة املالية امل�سروعات 
ح�سب ال�سرائح ال�سريبية للمكلفني، فاإن قانون ت�سجيع اال�ستثمار لعام 1998 يعطي امتيازات ح�سب 
فئات راأ�س املال والعمالة. والبلديات جتبي الر�سوم �سمن معايري خمتلفة27، كما اأن اجلهاز املركزي 
لالإح�ساء الفل�سطيني قام مب�سح للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة للمن�ساآت التي ت�سغل اأقل من 50 

عاماًل. 

ووفًق���ا للمرك���ز الفل�سطيني للم�ساريع ال�سغ���رية واملتو�سطة، يكون امل�س���روع متناهي ال�سغر عندما 
يوظ���ف 2-4 عمال، ويكون �سغرًيا عندما يوظف 5-9 عمال، ويكون متو�سًطا عندما يوظف 25-10 
عام���اًل،28 اأما اجلهاز املرك���زي لالإح�ساء الفل�سطيني فقد اعتمد معي���ار العمال يف بيانات التعداد 

العام للمن�ساآت حيث �سنف هذه املن�ساآت على النحو االآتي :29

املن�ساآت التي توظف من 1-4 عمال.	 

املن�ساآت التي توظف من 5-9 عمال. 	 

املن�ساآت التي توظف من 10-19 عاماًل. 	 

املن�ساآت التي توظف من 20-49 عاماًل.	 

املن�ساآت التي توظف 50 عاماًل فاأكرث.	 

 اأم���ا م�سروع30 قان���ون امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، فاإنه يعّرف امل�س���روع ال�سغري على اأنه املن�ساأة 

26.  �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق.
27. عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 7 –  �س 8.

28.  فرا����س ملح���م، مرجع �سابق، �س 4. وقد تبني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 63،1٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة يف فل�سطني ت�سغل 1-4 عامل، 
و 21،8٪ ت�سغب 5-9 عامل، و 15،1٪ ت�سغل 10-19 عاماًل.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/-pcbs/establishment-census/ 29. موقع اجلهاز املركزي لالح�ساء الفل�سطين���ي
EST.2007.pdf تاريخ الزيارة 2010/10/10

30. علم���ا ب���ان هذا امل�سروع مل يكتمل ب�سكله النهائي، حيث اأن م���ا هو موجود هو بع�س االفكار التي و�سعها على �سيغة مواد، ومل يخرج اىل االن 
م�سروع متكامل.
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الت���ي يعم���ل فيها اأقل من 5 عمال، وال يتجاوز راأ�سمالها ع�سري���ن األف دوالر.31 اأما امل�سروع املتو�سط 
فه���و كل من�س���اأة اقت�سادية ت�سغ���ل 5-19 عاماًل بحيث ال يقل راأ�سمالها ع���ن 20 األف دوالر وال يزيد 

على 100 األف دوالر.32

وب�س���كل عام تختلف اآلّي���ة التعامل مع املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سط���ني، بح�سب الن�ساط 
الذي متار�سه، واجلهة امل�سوؤولة عنه، وهي تختلف من موؤ�س�سة اإىل اأخرى، كما اأ�سرنا اآنًفا، فاإن لكل 
جه���ة معايريه���ا يف تعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، هذا م���ا اأدى اإىل ت�ستت  جهود املوؤ�س�سات 
الفل�سطيني���ة يف التعامل م���ع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وفق طبيعة كل موؤ�س�سة، دون وجود جهة 
ر�سمية33 تعمل على ماأ�س�سة عمل هذه املن�ساآت ومتابعتها، وحتديد ال�سيا�سات اخلا�سة لها؛ للنهو�س 
به���ذه املن�ساآت حتى ت�ستطيع العم���ل يف ظل املناف�سة القوية التي تواجهها، ويف ظل املتغريات املحلية 

والدولية ال�سعبة. 

وهن���اك العديد من الدول جل���اأت اإىل تعريف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ن�سو�س قوانينها34 
الداخلي���ة ب�س���كل مبا�سر، وبتعريف �سري���ح ووا�سح وحمدد، ويف معظمها يعتمد عل���ى راأ�س املال اأو 
العمالة، باعتبارها قابلة للقيا�س. والهدف من تعريف هذه املن�ساآت يف ن�سو�س القوانني، هو جتنب 
الت�س���ارب اأو االختالف، يف تعريفه���ا وت�سنيفها داخل الدولة الواحدة، وليك���ون هناك اآلية واحدة 

واإجراءات موحدة للتعامل معها.

وتتوزع امل�سروعات االقت�سادية ال�سغرية يف فل�سطني بني:

امل�سروعات ال�سناعية )�سناعات ا�ستهالكية �سغرية، اأو مهن وحرف �سناعية(.. 1

امل�سروعات التجارية )جتارة اجلملة والتجزئة، الوكالء وال�سما�سرة(.. 2

املجاالت اخلدمية )املكاتب اخلدمية املختلفة، ووكاالت ال�سياحة والتاأمني وغريها، واخلدمات . 3
الفندقية، واخلدمات ال�سخ�سية والنقل(.

احليازات الزراعية اململوكة لل�سكان املحليني35.. 4

31.  املادة )1( منه؛ حممد خليفة، مراجعة نقدية مل�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية 
)ما����س(، 9002، ����س 51. وقد تبني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 4،42٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة يف فل�سطني يرتاوح راأ�سماله بني 5 و01 اآالف 

دوالر، و 5،52٪ يرتاوح راأ�سماله بني 11و02 األف دوالر.
32.  حممد خليفة، املرجع ال�سابق، �س 38.

33. املرجع ال�سابق، �س 39.

34. املرجع ال�سابق، �س 39.
35. رامي مراد، مرجع �سابق.



31 اجلزء االأول

امل�ساري���ع الن�سوي���ة ال�سغرية، التي لعبت دوًرا يف التطور االقت�س���ادي واالجتماعي للمراأة، ويف . 5
تنمية االقت�ساد املحلي.

وق���د تب���ني من ا�ستبان���ة الدرا�س���ة اأن 20.2٪ من امل�سروع���ات حمل الدرا�س���ة يف فل�سطني تعمل يف 
ال�سناع���ة، و 38.8٪ يف التج���ارة، و 28٪ يف اخلدمات، و11٪ يف الن�ساط الزراعي، واأن 2.2٪ من 

هذه امل�سروعات مملوكة لن�ساء، و 10.7٪ مملوكة لن�ساء ورجال ب�سورة م�سرتكة.

رابع�: اأهمية املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
ترجع اأهمية هذه املن�ساآت اإىل االعتبارات36 االآتية:

تعتم���د املن�ساآت ال�سغ���رية على العمالة املكثف���ة، ومتيل اإىل توزيع الدخل ب�س���ورة اأكرث عدالة 	 
مقارنه باملوؤ�س�سات الكبرية.

ت�سه���م املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف رفع كفاءة تخ�سي�س امل���وارد يف الدول النامية، فهي 	 
متي���ل اإىل تبني االأ�ساليب االإنتاجية الكثيفة العمالة، مبا يظهر و�سع تلك الدول من حيث وفرة 

العمل وقوته، وندرة راأ�س املال. 

تدع���م املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة بن���اء الق���درات االإنتاجي���ة ال�ساملة، فه���ي ت�ساعد على 	 
ا�ستيعاب املوارد االإنتاجي���ة على م�ستويات االقت�ساد كافة، وت�سهم يف اإر�ساء اأنظمة اقت�سادية 

تت�سم بالدينامكية واملرونة.

خ�م�ًس�: خ�س�ئ�ص املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة وال�سعوب�ت التي تواجهه�
تتمثل اأهم خ�سائ�س امل�سروعات ال�سغرية37 فيما ياأتي:

الدرا�سة . 1 ا�ستبانة  من  تبني  وق��د  نف�سه.38  امل�سروع  مالك  ال�سغرية  امل�سروعات  ه��ذه  يدير 
فردي  ب�سكل  اإدارت��ه��ا  تتم  فل�سطني  يف  الدرا�سة  حمل  امل�سروعات  من   ٪80 من  اأك��رث  اأن 
رئي�س. ب�سكل  رج���ال  قبل  م��ن  اإدارت����ه  تتم  جلها  واأن  امل�����س��روع،  م��ال��ك  م��دي��ر/  قبل  م��ن 

36.  فاطم���ة ح�س���ن عا�سور، جدوى متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف امل�س���ارف التجارية،  جريدة الو�سط البحرينية، عدد2439،  بتاريخ 
2009/5/11، �س 12.

37. ملزيد من التف�سيل، انظر: حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 5 – �س 6. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 30 – �س 31. عبد 
الفت���اح اأحم���د ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، ����س 9 –  �س 10؛ فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 3؛ حممد البلتاجي، مرجع �سابق، 

�س 8 –  �س 9.
38.  اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 384.
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غالًب���ا ما يكون ال�سكل القانوين له���ذه امل�سروعات م�سروًعا فردًيا اأو �سرك���ة عادية اأو م�ساهمة . 2
خ�سو�سية حمدودة. وقد تبني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 54.4٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة 
يف فل�سط���ني مملوكة ب�سكل ف���ردي، و 30.6٪ ملكيتها عائلي���ة، و 9.8٪ ملكيتها جماعية، واأن 

معظمها يتملكها رجال فقط.

توف���ر هذه امل�سروعات بيئة عمل مالئم���ة حيث يعمل �ساحب امل�سروع والعاملني جنًبا اإىل جنب . 3
ا واأنه تربطهم عادة روابط اأ�سرية. مل�سلحتهم امل�سرتكة، خ�سو�سً

تّعد هذه امل�سروعات اجلهة املكملة واملغذية للم�سروعات الكبرية مب�ستلزمات االإنتاج.. 4

تعّد هذه امل�سروعات امل�سدر الرئي�س لتوفري الوظائف وفر�س العمل39.. 5

ت�سكل هذه امل�سروعات النواة الرئي�سة للمن�ساآت الكبرية م�ستقباًل، حيث تتطور وتنمو مبعدالت . 6
مرتفعة.

ت�ساعد هذه امل�سروع���ات يف تطوير واملناطق الريفية والنائية وتنميتها، والتي تكون عادة االأقل . 7
ا يف النمو والتنمية، وتديّن م�ستويات الدخل، وارتفاع معدالت البطالة. حظًّ

تّعد هذه امل�سروعات جمااًل خ�سًبا لتطوير االإبداعات واالأفكار اجلدية.. 8

تعتمد هذه امل�سروعات على التمويل الداخلي عادة، ل�سعوبة الو�سول اإىل التمويل اخلارجي40، . 9
والأن االعتماد على التمويل الذاتي يعيق جناح هذه امل�سروعات، وبخا�سة يف املرحلة االأوىل من 

حياتها حيث الربحية القليلة واالأعباء الثابتة.

اأما اأهم ال�سعوبات41 واملعوقات التي تواجه امل�ساريع ال�سغرية، على �سبيل املثال ال احل�سر فهي:

�سعف االأطر القانونية الناظمة وغيابها.	 

انخفا�س االإمكانيات املالية لهذه امل�ساريع، مما يوؤدي اإىل �سعف الكفاءة الت�سويقية.	 

عدم وجود منافذ ت�سويقي���ة منتظمة لتعريف امل�ستهلك املحلي واخلارجي، واأذواق امل�ستهلكني، 	 
باالإ�ساف���ة اإىل م�ساكل ارتف���اع تكاليف النقل، وتاأخر العمالء يف ت�سدي���د قيمة املبيعات، وعدم 

دعم املنتج الوطني بالدرجة الكافية.

39. اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 384.

40. اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 385.
41.  فاطمة ح�سن عا�سور، مرجع �سابق، �س 12.
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تف�سي���ل امل�ستهل���ك املحل���ي للمنتج���ات االأجنبي���ة املماثل���ة يف بع�س االأحي���ان، بداف���ع التقليد 	 
واملح���اكاة، اأو العتي���اده على ا�ستخدام ه���ذه ال�سلع االأجنبية؛ مما يحّد م���ن حجم الطلب على 

املنتجات املحلية.
ع���دم تواف���ر احلوافز الكافية للمنتج���ات املحلية؛ مما ي���وؤدي اإىل مناف�سة املنتج���ات امل�ستورد 	 

ملثيالتها.
�س�د�ًس�: و�سف بي�ين خل�س�ئ�ص املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة الفل�سطينية: 
وحت���ى تكتم���ل ال�سورة، ون�ستطيع القي���ام مبقاربة ما بني اجلانب القان���وين والعملي، كان ال بد من 
اللجوء اإىل امليدان، وذلك ال�ستمزاج راأي املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، والغو�س يف �سر اأعماقها، 
ومعرفة توجهاتها حول بع�س الق�سايا التي تهمها، هذا اإىل جانب حماولة االإحاطة ببع�س املعلومات 
والبيانات التي تخ�س هذه املن�ساآت، يف عدد من اجلوانب املتعقلة بنطاق عمل هذه املن�ساآت ونوعها، 
وطبيع���ة الن�ساط���ات التي تغطيها، وت�سنيفها، ومعايري تعريفها، واآلي���ة اإدارتها، ونوع هذه االإدارة ، 
اأه���ي اإدارة يقوم بها الرج���ال فقط، اأم هي اإدارة م�سرتكة ما بني الرج���ال والن�ساء. وطبيعة امللكية 
يف ه���ذه املن�س���اآت، واجلهات الت���ي تتبعها هذه املوؤ�س�س���ات، ومن هي اجلهات الت���ي تخ�سع لها هذه 
املن�س���اآت، من حيث الرقابة واالإ�س���راف. وتنفيًذا لهذه الغاية، جلاأ فريق العم���ل اإىل تنفيذ ا�ستبانة 
بحيث �سمل زيارة 448 من�ساأة يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وبالرجوع اإىل عينة الدرا�سة، 

فقد كانت نتائجها على النحو االآتي:
1. النطاق اجلغرايف لن�صاط املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة االقت�صادي: 

يف حماول���ة فري���ق الدرا�سة حتديد الطبيع���ة اجلغرافية للن�س���اط االقت�سادي للمن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف االأرا�سي الفل�سطيني���ة، توجهنا اإىل عينة الدرا�سة بال�سوؤال عن نطاق عمل املن�ساأة اأو 

امل�سروع جغرافيا، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

ال�سفة نط�ق عمل املن�س�أة جغرافي�
املجموع الع�مغزةالغربية

43.9٪44.8٪43.3٪داخل احلي/املدينة/القرية
30.3٪39.1٪23.6٪على م�ستوى املحافظة

13.0٪22.8٪على م�ستوى ال�سفة الغربية
4.5٪1.0٪7.1٪على م�ستوى ال�سفة وغزة

8.3٪15.1٪3.1٪على م�ستوى القطاع
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تظه���ر املعطيات ال�سابقة اأن النطاق اجلغرايف للن�س���اط االقت�سادي للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
يف غالبيت���ه ينح�س���ر يف اإط���ار وحدة احلكم املحل���ي، اأي يف نطاق جغرايف حم���دود، حيث اأن ن�سبة 
43.9٪ م���ن هذه املن�ساآت ينح�سر ن�ساطها االقت�سادي يف نط���اق احلي، اأو القرية، اأو املدينة التي 

تتواجد فيها هذه املن�ساآت.

وهذه نتيجة منطقية، تتما�سى مع طبيعة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، التي عادة ما تكون اإمكانياتها 
ال تت�سف بال�سخامة، كما اأن مقوماتها املادية والب�سرية اأي�سا حمدودة. 

غ���ري اأنه من جهة اأخرى قد يكون مرد االنكما�س اجلغ���رايف للن�ساط االقت�سادي لهذه املن�ساآت اإىل 
قل���ة اخلرة، ل���دى القائمني على اإدارة ه���ذه املن�ساآت، من حي���ث عدم الدراي���ة واملعرفة باملهارات 
الت�سويقية ال�سرورية، اأو حتى عدم املعرفة بطبيعة ال�سوق وحتديد احتياجاته ب�سكل عام. وقد تلعب 
�سيا�س���ة ال�س���وق املفتوح دوًرا يف اإ�سع���اف فر�س مثل هذه املن�ساآت، يف الف���وز باملناف�سة على ت�سويق 

منتجاتها.

ولع���ل ما يوؤكد ه���ذه الفر�سيات ما اأظهرته نتائ���ج الدرا�سة، من اأن بع�س ه���ذه املن�ساآت ا�ستطاعت 
اأن تخ���رج من النطاق اجلغرايف املحدود لن�ساطها االقت�سادي، لت�سل اإىل انت�سار اأو�سع ملخرجاتها 
االقت�سادية، حيث تبني اأن هناك ما ن�سبته 13٪ من هذه املن�ساآت ميتد النطاق اجلغرايف لن�ساطها 
االقت�سادي ليغطي ال�سفة الغربية باأكملها، كما اأن هناك ما ن�سبته 4.5٪ من هذه املن�ساآت العاملة 
يف غ���زة ا�ستطاع���ت اأن متتد بنطاق ن�ساطه���ا االقت�سادي لتغطي كامل غ���زة، وال�سكل االآتي يو�سح 

ذلك: ال�سكل رقم )1(.
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2. ملكية املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ع���ادة م���ا يك���ون مالك املن�س���اأة ال�سغ���رية اأو املتو�سطة ه���و مديرها، وه���ذا ما يجعله���ا اأكرث جذبًا 
لال�ستثمارات ال�سغرية، اإذ يتوىل بنف�سه العمليات االإدارية والفنية واملالية للمن�ساأة. لهذا النوع من 
املن�س���اآت فوائد ل�ساحب امل�سروع الف���رد - على عك�س ما جنده يف اأحيان كثرية يف حالة ال�سركاء - 
م���ن حيث احل�س���ول على اال�ستقالل عن �سلطة االآخرين، والتحرر منه���ا وامتالك حرية القرار، اأو 
التحك���م فيم���ا يفعل وكيفية ما يفعل، واأن ما يجنيه من اأرباح �سي���وؤول اإليه مبا�سرة، واإىل ما هنالك 

من مزايا. 

اإال اأنها حتمل كذلك عدة عيوب، تتمثل باملجازفة براأ�س املال الذي ميلكه اأو الذي اقرت�سه، والعمل 
ل�ساع���ات اأطول، واأن م�سوؤولي���ة النجاح اأو الف�سل ورعاية من يعملون حل�سابه �ستقع على عاتقه، واأنه 

�سيتحمل م�سوؤولية القيام بكل وظائف امل�سروع اإذا لزم االأمر.

ويف حماول���ة التاأك���د من هذه املزية للمن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة من حي���ث ملكيتها، توجهنا اإىل 
عينة الدرا�سة بال�سوؤال عن هذه امللكية، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي:

ال�سفة ملكية املن�س�أة
املجموع الع�مغزةالغربية

54.4٪66.1٪45.5٪ملكية فردية
9.8٪8.3٪11.0٪ملكية جماعية

30.6٪23.4٪36.1٪ملكية عائلية
5.1٪2.1٪7.5٪�سركة قطاع خا�س

جاءت معطيات االإجابة ال�سابقة لتوؤكد على الطبيعة املميزة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من حيث 
ملكيتها الفردية، حيث تبني اأن الن�سبة الكرى، والبالغة 54.4٪ من اأ�سكال ملكية هذه املن�ساآت هي 

ملكية فردية.

يف حني احتلت امللكية العائلية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، املركز الثاين، من حيث اأ�سكال ملكية 
ه���ذه املن�س���اآت، حيث بلغت ن�سب���ة املن�ساآت اململوك���ة للعائلة 30.6٪ من بني جمم���وع هذه املن�ساآت، 

ح ذلك: ال�سكل رقم )2(. وال�سكل االآتي يو�سّ
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3. النوع االجتماعي وملكية املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
يتب���ادر اإىل الذهن، وللوهل���ة االأوىل اأن ب�ساطة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة ت�سكل البيئة املالئمة 
مللكي���ة املراأة، ال �سّيم���ا يف ال�سكل الفردي لالإدارة، وقد يكون هذا الواقع يف العديد من الدول، ولكن 
ما هو الو�سع مللكية هذه املن�ساآت يف االأرا�سي الفل�سطينية من ناحية النوع االجتماعي. توجهنا اإىل 

عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن جن�س املالك لهذه املن�ساآت، واأتت االإجابات على النحو االآتي: 

ال�سفة هل ملكية املن�س�أة تعود ب�سكل رئي�ص
املجموع غزةالغربية

الع�م
86.8٪93.2٪82.0٪لرجال
2.5٪3.1٪2.0٪لن�ساء

10.7٪3.6٪16.1٪ملكية م�سرتكة لن�ساء ورجال

لق���د اأظهرت نتائج الدرا�سة ويف ه���ذه اجلزئية بالذات عك�س ما هو متوقع، حيث اأن الن�سبة الكرى 
م���ن ملكية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تعود للرجال، حيث بلغ���ت ن�سبة امل�ساريع اململوكة من قبل 
الرج���ال 86.8٪، يف ح���ني اأن ن�سبة امل�ساريع التي تعود ملكيتها للن�ساء مل تتجاوز 2.5٪. يف حني اأن 
امل�ساري���ع الت���ي كانت ملكيتها م�سرتكة ما ب���ني رجال ون�ساء بلغت ن�سبته���ا 10.7٪، واإن كانت ن�سبة 
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امللكي���ة امل�سرتكة اأعلى يف ال�سفة منها يف غزة كما تظهر االأرقام اأعاله، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: 
ال�سكل رقم )3(. 

4. النوع االجتماعي واإدارة املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
بع���د اأن بينا فيما �سبق هيمن���ة الرجال على ملكية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، اأردنا اأن نت�ساءل 
ه���ل تنعك�س الهيمنة يف امللكية على الهيمنة يف االإدارة اأي�سا. توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن 

جن�س من يتوىل اإدارة هذه املن�ساآت، واأتت االإجابات على النحو االآتي: 

ال�سفة تدار املن�س�آة من قبل
املجموع غزةالغربية

الع�م
89.7٪91.7٪88.3٪رجال ب�سكل رئي�س
3.6٪4.2٪3.1٪ن�ساء ب�سكل رئي�س

6.7٪4.2٪8.6٪اإدارة م�سرتكة )رجال ون�ساء(

وكم���ا هو متوقع، ف���اإن �سيطرة الرجال على ملكية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، انعك�س على هيمنة 
الرج���ل يف اإدارة هذه املن�ساآت، وهو االأمر الذي تظه���ره االأرقام ال�سابقة، حيث بلغت ن�سبة املن�ساآت 
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امل���دارة من قبل الرجال 89.7٪، يف ح���ني اأن ن�سبة املن�ساآت املدارة من قبل الن�ساء مل تتعدَّ ٪3.6، 
وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )4(. 

5. �صكل اإدارة املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
بع���د اأن بينا فيم���ا �سبق هيمنة امللكية الفردية عل���ى ملكية املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، اأردنا اأن 
ا. توجهنا اإىل عينة الدرا�سة  نت�ساءل: هل تظهر الهيمنة يف امللكية على الهيمنة يف �سكل االإدارة اأي�سً

لل�سوؤال عن �سكل اإدارة  هذه املن�ساآت، واأتت االإجابات على النحو االآتي: 

من قبل من تدار املن�س�أة )�سكل 
االإدارة(

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

14.6٪14.1٪15.0٪جمل�س اإدارة
83.2٪84.9٪81.9٪اإدارة فردية )مدير/مالك املن�ساأة(

2.2٪1.0٪3.1٪غري ذلك

وكم���ا هو متوق���ع، فاإن �سيط���رة امللكي���ة الفردية على اأ�س���كال امللكي���ة االأخرى للمن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سطة، انعك�س على هيمنة االإدارة الفردية الإدارة هذه املن�ساآت، وهو االأمر الذي تظهره االأرقام 
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ال�سابق���ة، حيث بلغ���ت ن�سبة املن�ساآت امل���دارة باأ�سل���وب االإدارة الفردية 83.2٪، يف ح���ني اأن ن�سبة 
املن�س���اآت امل���دارة با�ستخ���دام اأ�سلوب جمل����س االإدارة مل تتعدَّ 14.6٪، وال�س���كل االآتي يو�سح ذلك: 

ال�سكل رقم )5(.

6. عدد العاملني يف املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ميث���ل عدد العاملني يف املن�ساأة اأب�س���ط املعايري املتبعة للتعريف واأكرثها ت���داوال، ذلك اأن ا�ستخدام 
ع���دد العم���ال معياًرا لتعريف املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة ميتاز بعدد من املزاي���ا منها، اأن هذا 
املعي���ار ي�سه���ل عملية املقارنة بني القطاعات والدول، كما اأنه مقيا�س ومعيار ثابت وموحد. ذلك اأنه 
ال يرتب���ط بتغريات االأ�سعار واختالفها مبا�سرة وتغريات اأ�سعار ال�سرف، كما اأنه من ال�سهولة جمع 

املعلومات حول هذا املعيار. 

ال يحتاج امل�سروع ال�سغري اإىل عدد كبري من العمال ليبداأ ن�ساطه، بقدر ما يحتاج اإىل مهارة اأولئك 
العم���ال. وعلى الرغم من قل���ة عدد العاملني يف امل�سروع الواح���د، اإال اأن تعدادها الكبري وانت�سارها 
الوا�س���ع يجعالنه���ا كثيفة العمالة، ما مييزه���ا يف ا�ستقطاب االأيدي العامل���ة، وبالتايل  قدرتها على 
امت�سا����س االأي���دي العاطلة عن العمل، مقارنة بامل�سروعات الكبرية الت���ي ي�ستعا�س فيها باالآلة عن 

االإن�سان، وبهذا تتميز امل�سروعات ال�سغرية يف توفري املزيد من فر�س العمل.

 وق���د اعتمدنا يف ه���ذه الدرا�سة على املعيار الكّمي لعدد العم���ال، واملعتمد من قبل اجلهاز املركزي 
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���ا مركز املن�ساآت ال�سغرية  لالإح�س���اء يف التعداد الع���ام للمن�ساآت يف العام 2007، وما اعتمده اأي�سً
واملتو�سط���ة يف فل�سطني. ولتحديد موا�سفات املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف االأرا�سي الفل�سطينية 
م���ن حيث عدد العمال يف ه���ذه املن�ساآت. توجهنا اإىل عّينة الدرا�سة لل�س���وؤال عن عدد العمال فيها، 

وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

ال�سفة عدد الع�ملن يف املن�س�أة
املجموع الع�مغزةالغربية

4-1٪62.1٪64.6٪63.1
9-5٪20.6٪23.4٪21.8

19-10٪17.4٪12.0٪15.1

تظه���ر الن�سب امل�ستخل�سة من االإجابات على ال�سوؤال ال�سابق، اأن الن�سبة الكرى من املن�ساآت ت�سغل 
عدًدا من العاملني يرتاوح ما بني 1و4 عمال، حيث بلغت ن�سبة هذه املن�ساآت 63.1٪، يف حني كانت 
الن�سبة الثانية للمن�ساآت التي ت�سغل ما بني 5 و9 عمال، وبلغت ن�سبتها 21.8٪، وكانت الن�سبة الدنيا 
للمن�س���ات التي ت�سغل ما بني 10و19 عاماًل، حيث بلغت ن�سبتها 15.1٪، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: 

ال�سكل رقم )6(. 
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7. النوع االجتماعي والعمل يف املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
لقد اأظهرت االأرقام ال�سابقة �سعًفا يف متثيل الن�ساء يف املن�ساآت ال�سغرية، �سواء على م�ستوى امللكية 
ا؟  له���ذه املن�ساآت، اأو على م�ست���وى اإدارتها. ولكن هل هذا ال�سعف متواجد على م�ستوى العمالة اأي�سً
توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن عدد العامالت الن�ساء فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو 

االآتي: 

ال�سفة ت�سغيل الن�س�ء
املجموع الع�مغزةالغربية

81.1٪84.4٪77.9٪�سفر
10-1٪19.0٪5.٪9.8

19-11٪3.1٪1.0٪2.1

وم���رة اأخرى تواىل �سعف م�ساركة الن�ساء يف العمل ل���دى املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، حيث بلغت 
ن�سبة امل�ساريع التي ال ت�سغل ن�ساء مطلقا الن�سبة العليا، فبلغت 81.1٪. يف حني كانت ن�سبة املن�ساآت 
الت���ي ت�سغ���ل ما بني 1و10 من الن�ساء ال تتعدى 9.8٪. واأخرًيا بلغ���ت ن�سبة املن�ساآت التي ت�سغل ن�ساء 
بعدد يرتاوح ما بني 11-19 ال تتعدى 2.1٪، كما اأن االأرقام ال�سابقة تظهر اأف�سلية للم�ساريع العاملة 

يف ال�سفة على نظريتها من غزة يف ت�سغيل الن�ساء، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )7(.
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8. حجم راأ�صمال املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
يع���د حج���م اال�ستثم���ار )راأ�س املال امل�ستثم���ر( معياًرا اأ�سا�سًي���ا يف العديد من ال���دول، للتمييز بني  
امل�سروع���ات ال�سغرية واملتو�سطة وبني امل�سروعات الكبرية، على اعتب���ار اأن حجم اال�ستثمار يعطي 
�س���ورة ع���ن حجم الن�ساط كميًّا. توجهنا اإىل عينة الدرا�س���ة لل�سوؤال عن حجم راأ�س املال فيها، وقد 

جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

ال�سفة م� هو حجم راأ�سم�ل املن�س�أة؟
املجموع الع�مغزةالغربية

24.4٪32.3٪18.1٪5-10 اأالف دوالر
25.5٪30.7٪21.4٪11-20 األف دوالر
20.7٪22.9٪18.9٪21-49 األف دوالر

29.4٪14.1٪41.6٪غري ذلك

اأظه���رت عين���ة الدرا�سة اأن حجم راأ�س امل���ال بالن�سبة للمن�ساآت يف الفئة ما ب���ني 5و10 اآالف دوالر، 
و�سل���ت ن�سبتها يف ال�سفة الغربية اإىل  18.1٪ بينما يف غزة و�سلت الن�سبة اإىل 32.3٪؛ مما يعني 
اأن هنال���ك فارًق���ا كبرًيا ما ب���ني الو�سع يف غزة ويف ال�سف���ة، بينما جاء حجمه���ا يف كل من ال�سفة 

الغربية وغزة ٪24.4.

اأما الفئة ما بني 11و20 األف دوالر فقد كانت ن�سبتها يف ال�سفة الغربية 21.4٪ بينما يف غزة و�سلت 
الن�سب���ة اىل 30.75، واملجموع العام لكل من ال�سفة الغربية وغزة و�سل اإىل 25.5٪.  ويف الفئة ما 
بني 21و49 و�سلت الن�سبة يف ال�سفة الغربية اإىل 18.9٪ بينما يف غزة 22.9٪، واملجموع العام لكل 
من ال�سفة وغزة لهذه الفئة و�سل اإىل 20.7٪. وعند النظر يف هذه النتائج يتبني باأن ن�سبة املن�ساآت 
يف غزة �سمن جميع الفئات فيها هو اأكر من مثيلتها يف ال�سفة بالن�سبة حلجم را�س املال، وال�سكل 

االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )8(.
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9. طبيعة الن�صاط االقت�صادي للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
متت���از املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة بتنوع الن�ساط االقت�سادي لها، م���ا بني ال�سناعية )�سناعات 
ا�ستهالكي���ة �سغ���رية اأو مهن وحرف �سناعي���ة(، وامل�سروعات التجارية )جت���اره اجلملة والتجزئة، 
ال���وكالء وال�سما�سرة( واملجاالت اخلدمية )املكاتب اخلدماتية املختلفة ووكاالت ال�سياحة والتاأمني 
وغريه���ا، واخلدم���ات الفندقية، واخلدم���ات ال�سخ�سية والنق���ل(، واحليازات الزراعي���ة اململوكة 
لل�سكان املحليني،42 وامل�ساريع الن�سوية ال�سغرية، التي لعبت دوًرا يف التطور االقت�سادي واالجتماعي 

للمراأة ويف تنمية االقت�ساد املحلي.

ولتحديد طبيعة هذا الن�ساط على م�ستوى االأرا�سي الفل�سطينية، توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال 
عن طبيعة الن�ساط االقت�سادي فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

42. رامي مراد، مرجع �سابق.
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م� هو الن�س�ط االقت�س�دي الرئي�ص 
للمن�س�آة )طبيعة عمل املوؤ�س�سة(

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

38.8٪41.7٪36.6٪جتارية
20.2٪15.1٪24.0٪�سناعية
21.5٪29.2٪15.7٪خدمات

6.5٪7.3٪5.9٪مطاعم وفنادق
11.0٪6.3٪14.6٪زراعية

2.0٪.5٪3.1٪غري ذلك

حي���ث تب���ني من ا�ستبان���ة الدرا�س���ة اأن 20.2٪ م���ن املن�ساآت حم���ل الدرا�سة يف فل�سط���ني تعمل يف 
ال�سناع���ة، موزعة بن�سب���ة 24.0٪ يف ال�سفة، مقابل 15.1٪ يف غ���زة، و38.8٪ يف جمال التجارة 
موزع���ة بن�سب���ة 36.6٪ يف ال�سفة مقابل 41.7٪ يف غزة، و28٪ يف جمال اخلدمات بن�سبة ٪15.7 
يف ال�سفة مقابل 29.2٪ يف غزة، وخدمات املطاعم والفنادق بن�سبة 6.5٪ بن�سبة 5.9٪ يف ال�سفة 
مقاب���ل 7.3٪، و11٪ يف جمال الن�ساط الزراعي بن�سب���ة 14.6٪ يف ال�سفة الغربية، مقارنة بن�سبة 

6.3٪ يف غزة، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك:  ال�سكل رقم )9(.
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10. ترخي�ص املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
تفر�س القوانني الفل�سطينية على اأي من�ساأة تعمل داخل فل�سطني الرتخي�س، وهذا يعود اىل طبيعة 
عم���ل املن�ساأة واجلهة امل�سوؤولة عنها، ويف بع�س االأحيان تتع���دد جهات الرتخي�س، وقد يكون هناك 
ترخي�س وت�سجيل يف ذات الوقت. وبالن�سبة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فالو�سع لي�س بالوا�سح، 
وه���ذا يعود اإىل غي���اب االإطار القانوين الناظم الذي يحدد، ويوح���د اإجراءات ترخي�سها واجلهات 
امل�سوؤول���ة عنها. وق���د توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن ترخي�سه���ا اأمام اجلهات الر�سمية من 

عدمه،  فكانت االإجابات  والنتائج على النحو االآتي: 

املجموع الع�مغزةال�سفة الغربيةهل املن�س�أة مرخ�سة

85.4٪76.0٪92.5٪نعم
14.6٪24.0٪7.5٪ال

حي���ث تب���ني من عينة الدرا�سة اأن م���ا ن�سبته 85.4٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف فل�سطني 
ه���ي من�ساآت مرخ�سة، بن�سبة 92.5٪ يف ال�سفة الغربية مقاب���ل 76.0٪ يف غزة، واأثبتت البيانات 
اأن م���ا ن�سبت���ه 14.6٪ ه���ي من�ساآت غ���ري مرخ�سة يف فل�سط���ني، بن�سبة 7.55 يف ال�سف���ة الغربية، 
و24.0٪ يف غ���زة، وهذه ن�سب لي�س���ت بالب�سيطة، وتعود اأ�سباب عدم الرتخي�س اإىل تعدد اإجراءات 
الرتخي����س وعدم توحيدها، وتعقي���د اجراءات الرتخي����س، وبع�سها االآخر يع���ود اإىل ارتفاع قيمة 

الر�سوم املفرو�سة عليها، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )10(.
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11. جهة ترخي�ص املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ق���د تع���اين املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة م���ن م�سكلة البريوقراطية يف عملي���ات الرتخي�س، اأو  من 
ك���رثة املتطلب���ات يف الت�سجي���ل، اأو تعقيد اإج���راءات اإن�ساء املن�س���اآت ال�سغرية وتعّدده���ا، و�سعوبة 
احل�سول على الرتاخي�س الر�سمية لها، حيث تعاين امل�سروعات ال�سغرية من م�سكلة تعدد اجلهات 
ذات العالق���ة برتخي�س هذه امل�ساريع، وانته���اًء  اإىل غياب التن�سيق بني هذه اجلهات وبني اجلهات 
الناظمة للم�سروعات ال�سغرية يف حال وجدت. توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن اجلهات ذات 

العالقة برتخي�س املن�ساآت فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

اجلهة التي مت ترخي�ص 
املن�س�أة لديه�

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

8.6٪7.5٪9.3٪وزارة االقت�ساد الوطني
5.1٪6.2٪4.4٪وزارة ال�سحة

1.9٪2.7٪1.3٪وزارة العمل
32.5٪54.1٪18.6٪الهيئة املحلية 

2.7٪2.7٪2.7٪وزارة احلكم املحلي
49.2٪26.7٪63.7٪اأكرث من جهة/جهات اأخرى

 اأظهرت عّينة الدرا�سة اأن ما ن�سبته 8.65 ٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني مرخ�سة 
ل���دى وزارة االقت�س���اد الوطني، بن�سبة  9.3٪ يف ال�سفة الغربية مقاب���ل 7.5٪ يف غزة، وما ن�سبته 
5.1٪ مرخ�س���ة لدى وزارة ال�سح���ة الفل�سطينية، بن�سبة 4.4٪ يف ال�سف���ة مقابل 6.2٪ يف غزة، 
ون�سب���ة املن�س���اآت املرخ�سة لدى وزارة العمل 1.9٪ بن�سب���ة 1.3٪ يف ال�سفة مقابل 2.7٪ يف غزة، 
وما ن�سبته 32.5٪ مرخ�سة لدى الهيئات املحلية، بن�سبة 18.6٪ يف ال�سفة الغربية، مقابل ٪54.1 
يف غ���زة، ول���دى وزارة احلكم املحلي و�سلت الن�سب���ة اإىل 2.7٪ وبن�سبة و�سلت اإىل 2،75 يف كل من 

ال�سفة  وغزة بالت�ساوي.

وبين���ت عّينة الدرا�سة اأن ما ن�سبت���ه 49.2٪ مرخ�سة لدى اأكرث من جهة حكومية بن�سبة 26.7٪ يف 
ال�سف���ة، مقاب���ل 49.25 يف غزة، فعند النظر يف هذه الن�سبة م���ن امل�ساريع املرخ�سة لدى اأكرث من 
جه���ة يف فل�سطني، هذا يعطينا �سورة وا�سحة عن مدى التخّب���ط الذي تعي�سه هذه املن�ساآت؛ ب�سبب 
تع���دد جه���ات الرتخي�س، وما قد يوؤدي له هذا التعدد من �سعوب���ات يف وجه هذه املن�ساآت، وبالتايل 
ع���زوف الكثري منها ع���ن ترخي�س املن�ساأة والعمل خارج اإطار القان���ون، هذا اإىل جانب غياب هيئة 
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اأو ج�س���م م�س���وؤول عن ترخي�س عمل هذه املن�ساآت ومتابعتها، بحيث يك���ون هناك �سيا�سة » ال�ّسباك 
الواحد« يف عملية الرتخي�س للمن�ساآت، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )11(.

12. اأ�صباب عدم ترخي�ص املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ق���د تتع���دد وتتنوع ا�سباب ع���دم ترخي�س املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، وهذا قد يع���ود اإىل عدة 
اأ�سب���اب، جزء منها عائد اإىل اإج���راءات الرتخي�س والر�سوم املفرو�سة، اأو تعدد جهات الرتخي�س، 
وقد يكون اأحيانا �سعف االأطر القانونية الناظمة للرتخي�س. توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن 

ال�سبب الذي يقف وراء عدم ترخي�س املن�ساآت فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

اإذا ك�نت )غري مرخ�سة( فم� ال�سبب 
الرئي�سي لذلك

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

46.2٪51.1٪35.0٪االإجراءات غري وا�سحة ومعقدة
23.1٪26.7٪15.0٪ر�سوم الرتخي�س مرتفعة

30.8٪22.2٪50.0٪غري ذلك

م���ن خالل البيان���ات ال�سابقة يتبني لنا باأن ن�سبة املن�ساآت غ���ري املرخ�سة ب�سبب اأن االإجراءات غري 
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وا�سح���ة ومعقدة 46.2٪ م���ن املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف فل�سطني، وج���اء يف املرتبة الثانية 
الأ�سباب عدم الرتخي�س، عدم الرتخي�س الأ�سباب اأخرى بن�سبة 30.8٪. وعند الرجوع اىل بيانات 
الدرا�س���ة، تب���نّي اأن من �سمن االأ�سب���اب االأخرى لع���دم الرتخي�س التي ذك���رت يف العينة االأ�سباب 
االآتي���ة: طبيعة امل�س���روع ال حتتاج للرتخي�س، املوؤ�س�سة حديثة اأقل م���ن 6 �سهور، امل�سروع غري دائم، 
االإهم���ال م���ن ذوي ال�ساأن، البن���اء موجود يف منطق���ة C، ال توجد فائدة من الرتخي����س، االأو�ساع 
االقت�سادي���ة ال�سعب���ة. واأكد م���ا ن�سبته 23.1٪ اأن ع���دم الرتخي�س يعود الأ�سب���اب تتعلق بالر�سوم 

املرتفعة للرتخي�س، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )12(.

13. ت�صجيل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ق���د تفر�س القوانني اإىل جانب اإجراءات الرتخي�س، اإجراءات اأخرى، تتعلق بالت�سجيل لدى جهات 
اأخ���رى، للح�سول على بع�س االمتيازات، وع���ادة ما تكون هذه اجلهات على �سلة مبا�سرة باملن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، كعملية الت�سجي���ل لدى الغرفة التجاري���ة، التي بناء عليه���ا يعطى ال�سخ�س 
�سف���ة التاج���ر، ومينح بع�س اخلدمات التي تقدمها الغرف. ولكن ع���دم الت�سجيل ال يوؤدي اإىل زوال 
ال�سخ�سي���ة القانونية بعك�س الرتخي�س الذي يرتتب عليه وج���ود ال�سخ�سية املعنوية اأو زوالها. وقد 
توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن ت�سجيل املن�ساآت فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 
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ال�سفة هل مت ت�سجيل املن�س�أة
املجموع الع�مغزةالغربية

75.1٪58.9٪87.6٪نعم
24.90٪41.10٪12.40٪ال

اأظه���رت البيانات اأن م���ا ن�سبته 75.1٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف فل�سطني هي من�ساآت 
م�سجل���ة، بينما بلغت ن�سب���ة املن�ساآت غري امل�سجلة 24.90٪، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم 

.)13(

14. جهة ت�صجيل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
اأم���ا حول اجله���ات التي يتم فيه���ا الت�سجيل لهذا النوع م���ن املن�ساآت، فقد تنوع���ت ما بني اجلهات 
الر�سمي���ة واخلا�س���ة، حيث توجهنا اإىل عين���ة الدرا�سة لل�سوؤال عن اجله���ات ذات العالقة بت�سجيل 

املن�ساآت فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 
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م� اجلهة التي مت ت�سجيل 
املن�س�أة لديه�؟

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

5.1٪8.5٪3.2٪وزارة االقت�ساد الوطني
21.6٪29.9٪17.1٪الغرفة التجارية

1.5٪3.4٪.5٪وزارة العمل
23.1٪35.9٪16.1٪الهيئة املحلية 

1.8٪1.7٪1.8٪وزارة احلكم املحلي
47.0٪20.5٪61.3٪اأكرث من جهة/جهات اأخرى

حي���ث اأظه���رت البيان���ات اأن م���ا ن�سبت���ه 5.1٪  من املن�س���اآت يف فل�سط���ني هي م�سجلة ل���دى وزارة 
االقت�ساد الوطني، بينما و�سلت ن�سبة املن�ساآت امل�سجلة لدى الغرفة التجارية اإىل 21.6٪، و�سجلت 
1.5٪ منه���ا ل���دى وزارة العمل، و23.1٪ منها لدى الهيئات املحلي���ة، وما ن�سبته، 1.8٪ لدى وزارة 
احلك���م املحل���ي، وما ن�سبته 47.0٪ م�سجلة لدى اأكرث جهة من ه���ذه اجلهات. وال�سكل االآتي يو�سح 

ذلك: ال�سكل رقم )14(.
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15. جهة االإ�صراف على املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
ب�س���كل ع���ام تكون اجله���ة امل�سوؤولة ع���ن الرتخي�س هي ذاته���ا �ساحبة ال�سالحي���ة يف االإ�سراف اأو 
الرقاب���ة على اجلهة الت���ي قامت برتخي�سها، وقد تتعدد جهات االإ�س���راف، وهذا يتبع لتعدد جهات 
الرتخي����س. ولل�سوؤال حول جهات الرتخي�س، توجهن���ا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن اجلهات ذات 

العالقة باالإ�سراف على املن�ساآت فيها، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

اجلهة التي ت�سرف على 
عمل املن�س�أة

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

14.6٪11.5٪17.0٪اإ�سراف حكومي مبا�سر
77.3٪82.8٪73.1٪اإ�سراف خا�س
5.2٪2.1٪7.5٪هيئات حملية

.4٪.8٪اأهلية
2.5٪3.6٪1.6٪ال احد

تبني من البيانات اأن ما ن�سبته 14.6٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني تخ�سع الإ�سراف 
حكومي مبا�سر، بينما يخ�سع ما ن�سبته 77.3٪ من هذه املن�ساآت الإ�سراف خا�س،  وما ن�سبته ٪5.2 
يخ�سع الإ�سراف الهيئات املحلية،  وما ن�سبته 04٪ الإ�سراف هيئات اأهلية، وما ن�سبته 2.5٪ ال يخ�سع 

الإ�سراف اأي جهة كانت، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )15(.
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16. جهة الرقابة على املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة: 
تفر����س القوان���ني الفل�سطينية عل���ى املن�ساآت ب�سكل عام، بع����س القيود اأو لنق���ل املعايري عند البدء 
يف عمله���ا، ومنه���ا اأثن���اء حياة امل�سروع، وق���د تتعلق هذه املعاي���ري بال�سحة اأو البيئ���ة اأو املوا�سفات 
واملقايي����س، ويفر�س القانون على اجله���ات الر�سمية الرقابة على املن�س���اآت كل ح�سب اخت�سا�سه. 
وق���د توجهنا اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن اجلهات ذات العالقة بالرقابة على  املن�ساآت فيها، وقد 

جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

اجلهة التي تراقب عمل 
املن�س�أة )الرق�بة(

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

10.0٪9.9٪10.0٪وزارة االقت�ساد
7.3٪7.8٪7.0٪وزارة احلكم املحلي

7.6٪7.3٪7.8٪الغرف التجارية
5.0٪6.8٪3.5٪وزارة العمل
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0.2٪0.40٪�سلطة جودة البيئة
0.2٪0.5٪هيئة ت�سجيع اال�ستثمار

14.2٪14.6٪13.9٪وزارة ال�سحة
41.0٪22.4٪56.5٪اأكرث من جهة/جهات اأخرى

14.5٪30.7٪0.9٪ال يوجد رقابة ال احد

تب���ني م���ن البيانات اأن م���ا ن�سبته 10.0٪ من املن�س���اآت يف فل�سطني، يخ�سع للرقاب���ة من قبل وزارة 
االقت�س���اد الوطن���ي، وم���ا ن�سبته 7.3٪  منه���ا يخ�سع لرقاب���ة وزارة احلكم املحل���ي، ون�سبة ٪7.6 
يخ�س���ع لرقابة الغ���رف التجارية، وما ن�سبتة 5.0٪  يخ�سع لرقاب���ة وزارة العمل، وما ن�سبته ٪0.2 
يخ�سع لرقابة �سلطة جودة البيئة، و 0.2٪ لهيئة ت�سجيع اال�ستثمار، و 14.2٪  يخ�سع لرقابة وزارة 

ال�سحة.
وتب���ني من عينة الدرا�سة اأن ما ن�سبته 41.0٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني يخ�سع 
لرقاب���ة اأكرث من جهة من اجلهات ال�سابقة معا، كم���ا بينت الدرا�سة اأن ما ن�سبته 14.5٪ ال يخ�سع 

لرقابة اأي جهة، وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )16(.
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املقدمة
تب���ني اأن املن�س���اآت ال�سغ���رية تلع���ب دورا جوهريا يف ا�سرتاتيجي���ات التنمي���ة االقت�سادية يف الدول 
املختلف���ة43، واأنه���ا ت�سكل ما ن�سبته 90٪ تقريبا من املن�ساآت يف العامل44. ويف فل�سطني، كما يف الدول 
االأخرى، تعتمد هذه املن�ساآت على التمويل الداخلي عادة؛ ل�سعوبة الو�سول اإىل التمويل اخلارجي45. 
والأن االعتماد على التمويل الذاتي يعيق جناح هذه املن�ساآت، وبخا�سة يف املرحلة االأوىل من حياتها 

حيث الربحية القليلة واالأعباء الثابتة، فاإن هذه امل�ساألة �ستكون حمل االهتمام يف هذا البحث.

وفيم���ا ياأتي �ستتم درا�سة اأدوات متوي���ل املن�ساآت ال�سغرية )املبح���ث االأول(، و�سبل جتاوز معيقات 
متويل املن�ساآت ال�سغرية )املبحث الثاين(.

املبحث االأول
اأدوات متويل املن�س�آت ال�سغرية

يق�س���د بتمويل املن�ساآت ال�سغرية اإمداد تلك املن�ساآت باالأم���وال اأو املوارد الالزمة للقيام بن�ساطها 
االقت�س���ادي46. وتنبع اأهمية التمويل للمن�ساآت ال�سغرية من اأهمي���ة تلك املن�ساآت ذاتها؛ باعتبارها 
اأ�سا����س االإنت���اج واأ�س���ل الن�س���اط االقت�س���ادي الذي ب���داأ مبن�ساآت �سغ���رية قبل اأن تظه���ر املن�ساآت 
الكب���رية47، ومل���ا تتمتع به من قدرة عالية عل���ى تنمية االقت�ساد، ومواجهة م�سكل���ة البطالة، واإعداد 
قاع���دة عمالي���ة، وتفعيل م�سارك���ة املراأة، وكذل���ك تو�سيع قاع���دة امللكية للقطاع اخلا����س، وتطوير 
امل�ست���وى املعي�س���ي لالأفراد، ونقل العديد من الطبقات الفقرية م���ن خط الفقر اإىل دائرة احلياة48. 
وهي متثل فوق ذلك القنوات االأ�سا�سية يف ا�ستهالك ما تنتجه امل�سروعات الكبرية من خامات ومواد 
43.  ن�سر عبد الكرمي، نحو �سيا�سات حمفزة لتوفري التمويل املنا�سب ملن�ساآت االأعمال ال�سغرية واملتو�سطة الفل�سطينية، معهد اأبحاث ال�سيا�سات 
االقت�سادي���ة )ما����س(، 2010، �س 5؛ اإياد عبد الفتاح الن�سور، قيا�س كفاءة التمويل احلكومي املوجه نحو تنمية امل�سروعات ال�سغرية يف االأردن، 

املجلة العربية للعلوم االإدارية، جملد 16، عدد 3، �سبتمر 2009، �س 384.
44.  ماه���ر ح�سن املحروق، امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سط���ة، اأهميتها ومعيقاتها، مركز املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، عمان - االأردن، 2006،  
 ،www.alolabor.org/nArabLabor/images/stories/Tanmeya/.../smes.doc :س 2، متوف���ر عل���ى املوق���ع الت���ايل����

تاريخ الزيارة 2010/10/10.
45. اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 385.

 .46 حممد عبد احلليم عمر، اأ�ساليب التمويل االإ�سالمية للم�سروعات ال�سغرية، مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي - جامعة االأزهر، �س 
7، متوفر على املوقع التايل: http://www.arab-expo.org/1.pdf، تاريخ الزيارة 2010/10/7؛ اأ�سرف حممد دوابة، اإ�سكالية متويل 
املوؤ�س�س���ات ال�سغ���رية واملتو�سطة يف الدول العربية، امللتقى ال���دويل: متطلبات تاأهيل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سط���ة يف الدول العربية .جامعة 
http://ratoulrecherche. :ح�سيب���ة ب���ن بوعلي بال�سل���ف – اجلزائر، يومي 17 و 18 اأبريل2006 ، �س 333، متوفر على املوق���ع التايل

jeeran.com/30achrafmeddouaba-EGYPT.pdf، تاريخ الزيارة 2010/10/8.
47.  حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 5.

48.  اأ�سرف دوابة، مرجع �سابق، �س 333؛ اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 384.
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و�سيطة، ويف الوقت نف�سه متد امل�سروعات الكبرية مبا حتتاجه من قطع غيار واأجزاء ومكونات؛ مما 
ي�سهم يف اإثراء عملية التنمية ب�سقيها االقت�سادي واالجتماعي49.

تت���وزع اجله���ات التي متول املن�س���اآت ال�سغرية يف فل�سطني ب���ني امل�سارف، �سواء كان���ت جتارية اأم 
اإ�سالمي���ة50، عامة اأم متخ�س�سة يف القرو�س ال�سغرية51، واجلمعيات االأهلية52 وموؤ�س�سات التمويل 
غ���ري احلكومي���ة53: املحلية اأو الدولي���ة54، اأو التي تتم بال�سراكة بني موؤ�س�س���ات حملية ودولية55. وقد 

49.  اأ�سرف دوابة، مرجع �سابق، �س 333.
50.  يتك���ون القط���اع امل�س���ريف الفل�سطيني من ع�سري���ن م�سرفًا تعمل من خالل �سبكة م���ن الفروع واملكاتب و�سل عدده���ا اإىل 209، 104 منها 
للم�سارف املحلية، و105 للم�سارف الوافدة، انظر: فايز بكريات واآخرون، الدليل القانوين للبيئة التجارية يف فل�سطني، معهد احلقوق – جامعة 
 ،)HSBC( بريزي���ت، 2010، ����س 290. ومعظم هذه امل�سارف جتارية، يف حني اأن بع�سها اإ�سالمية، وه���ي كما ياأتي: ال�سرق االأو�سط املحدود
والبن���ك االأردين الكويت���ي، والبنك االإ�سالمي العربي، والبنك االإ�سالمي الفل�سطيني، وبنك االأق�سى االإ�سالمي، والبنك االأهلي االأردين ، والبنك 
التجاري االأردين ، والبنك التجاري الفل�سطيني، والبنك العربي، والبنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار، والبنك العقاري امل�سري العربي، وبنك 
االحت���اد، وبنك االأردن، وبن���ك اال�ستثمار الفل�سطيني، وبنك اال�سكان للتجارة والتمويل، وبنك الرف���اه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية، وبنك القاهرة 
.http://www.pma.ps/atemplate.aspx?id=859 :عمان، وبنك القد�س، وبنك فل�سطني الدويل، وبنك فل�سطني م. ع. م، انظر

51.  مث���ل بن���ك الرف���اه لتموي���ل امل�ساريع ال�سغرية الذي ب���داأ عمله يف �سهر اأي���ار عام 2006، بحيث يوف���ر عدة خدمات م�سرفي���ة، منها متويل 
امل�ساري���ع ال�سغ���رية اإذ يقوم باإقرا�س الفئات الت���ي ال ت�ستطيع الو�سول اإىل م�سادر متويلية منا�سبة باأ�سل���وب جتاري ومريح. وقد كانت اخلطوة 
االأوىل لتو�سي���ع خدمات���ه بعر�س االأن���واع املتعددة للم�ساريع ال�سغرية يف قاع���دة جتارية، مع االأخذ بعني االعتبار املوان���ع ال�سيا�سية واالقت�سادية 
واالجتماعي���ة، حي���ث مكن���ت هذه الروؤية يف خل���ق هوية البنك اخلا�سة م���ن بني املوؤ�س�سات املالي���ة الفل�سطينية، الذي يق���وم على دمج اخلدمات 
امل�سرفية العادية وخدمات امل�ساريع ال�سغرية يف الت�سهيالت والقرو�س يف موؤ�س�سة واحدة. ولعل اأهم اخلدمات املالية التي يوفرها البنك لقطاع 
امل�ساريع ال�سغرية تتمثل فيما ياأتي: متويل م�ساريع مولدة للدخل وت�ساهم يف خلق فر�س عمل، ومتويل م�ساريع داعمة للدخل ومعززة له كامل�ساريع 

املنزلية وبخا�سة الن�سوية منها، وتقدمي قرو�س لتمويل راأ�س املال العامل، ومتويل احتياجات املو�سم )اأو ما قبل املو�سم(.
52.  ومنه���ا مث���ال: اجلمعية الفل�سطينية ل�ساحبات االأعمال »اأ�سال���ة«، والتي بداأت عملها  عام 1997م، با�سم )مرك���ز امل�ساريع الن�سوية(، ومت 
ت�سجيله���ا ح�سب قانون اجلمعي���ات االأهلية الفل�سطينية، يف كانون الثاين من عام 2001. وتقوم اجلمعي���ة بتقدمي خدمات ت�ساعد الن�ساء اللواتي 

يع�سن يف حالة من  الفقر  يف تغيري حياتهن،  وو�سعهن االجتماعي،  من خالل م�ساركة ناجحة يف الن�ساطات االقت�سادية. 
53.  ومنه���ا مث���ال: املوؤ�س�سة الفل�سطينية لالإقرا�س والتنمية »فاتن«، والتي كانت ج���زًءا من موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 
ويف 14 مت���وز 1998 مت ت�سجي���ل هذه املوؤ�س�سة ك�سركة م�ساهمة خ�سو�سية غري هادفة للرب���ح يف غزة حتت رقم )563124478( ا�ستنادًا لقانون 
ال�س���ركات ل�سن���ة 1929 املعمول به يف غزة، وبا�سرت ن�ساطاته���ا يف اآذار 1999م، انظر: �سمري اأبو زنيد، املوؤ�س�سة الفل�سطينية لالإقرا�س والتنمية 

- عطاء ال حمدود، متوافر على املوقع االآتي:
www.saa.unito.it/meda/pdf/faten%20arabic.doc، تاري���خ الزي���ارة 2010/9/23. وكذلك �سركة ريف للتمويل، والتي هي 
�سرك���ة فل�سطيني���ة م�ساهمة خا�سة غري ربحية �سجلت بتاريخ 2007/7/2 حتت رق���م 563143734، وتعمل على تقدمي اخلدمات املالية املتنوعة 
وامل�ستدامة للم�ساريع ال�سغرية يف املناطق الريفية وخدمة الفئات املحتاجة من املزارعني واملزارعات من ال�سباب. ومنها اأي�سا: موؤ�س�سة املركز 
العرب���ي لالإقرا����س، و�سندوق التنمية الفل�سطيني، ووموؤ�س�سة اإقرا�س فاتن، ووموؤ�س�سة اأنريا الدولية، وموؤ�س�سة االأنروا الإغاثة وت�سغيل الالجئني، 

وCHF، وYMCA، انظر: ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 42.
54.  مث���ل: البن���ك االإ�سالم���ي للتنمية ال���ذي مول برنامج متكني العائ���الت املحرومة اقت�سادًي���ا )DEEP( الذي نفذه برنام���ج االأمم املتحدة 
االإمنائ���ي بال�سراك���ة م���ع ال�سلطة الفل�سطينية. وق���د عمل هذا الرنامج، وال���ذي كان عبارة عن م�س���روع ا�ستطالعي مل���دة 30 �سهًرا، من خالل 
موؤ�س�سات اأهلية حملية و�سيطة وموؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري لتوفري رزمة �سمولية من اخلدمات املالية وغري املالية، التي تلبي احتياجات االأ�سر 
الفق���رية وال�سدي���دة الفقر يف فل�سطني، من خ���الل متكني االأ�سر الفقرية املبادرة الإدارة م�ساريع خا�سة بها م���ن الو�سول اإىل خدمات مالية، عن 
طريق موؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري وبراجمه، وكذلك متتني وبناء قدرة املوؤ�س�سات االأهلية وموؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغرية من الو�سول اإىل االأ�سر 
الفل�سطيني���ة الفق���رية واالأ�سر ال�سديدة الفقر وتلبية احتياجاتها، باالإ�سافة اإىل ماأ�س�سة املمار�س���ات الر�سيدة يف هذا املجال، وكذلك العمل على 

اإيجاد موؤ�س�سة حملية م�ستدامة وقابلة للحياة بكل هياكلها لال�ستمرار وموا�سلة خدمة االأ�سر الفقرية.
=55.  مثل: �سندوق النمو الفل�سطيني لال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة (Palestine Growth Capital Fund)، الذي اأن�سئ 
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تب���ني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 47،4٪ من موؤ�س�س���ات متويل امل�سروعات ال�سغرية حمل الدرا�سة يف 
فل�سط���ني هي م�سارف، و28،1٪ جمعي���ات اأهلية، و8،8٪ �سركات غري ربحي���ة، و15،8٪ موؤ�س�سات 

دولية.
وق���د قامت منظمات االإقرا����س غري احلكومية يف فل�سط���ني بتاأ�سي�س ال�سبك���ة الفل�سطينية للتمويل 
ا �سغرية ومتناهية  ال�سغري واملتناهي ال�سغر »�سراكة«56، مع العلم باأن هذه املوؤ�س�سات متنح قرو�سً
ال�سغ���ر من 200–120000 دوالر اأمريك���ي؛ بهدف متويل م�ساريع مدّرة للدخل يف القطاع الر�سمي 
وغ���ري الر�سم���ي، ال �سّيما واأن معظ���م امل�سروعات االقت�سادية يف فل�سطني ه���ي م�سروعات �سغرية، 
وتوظ���ف العدد االأكر من العامل���ني57، ولكنها ال حت�سل على اأكرث من 2٪ من الت�سهيالت االئتمانية 
للم�س���ارف العاملة يف االأرا�سي الفل�سطيني، وبالتايل لي����س لديها القدرة للح�سول على اخلدمات 
مبب���ادرة م���ن �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني بال�سراكة مع �سركة اأبراج كابيتال؛ به���دف اال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني. 
وق���د قام �سندوق اال�ستثم���ار الفل�سطيني يف البداية با�ستثمار 10 ماليني دوالر اأمريكي، يف حني قدمت “اأبراج كابيتال” 5 ماليني اأخرى، بينما 
�سيتم جتنيد ا�ستثمار اإ�سايف من م�ستثمرين اآخرين، لي�سل احلجم الكلي لل�سندوق اإىل 50 مليون دوالر اأمريكي مع نهاية العام 2010. ولعل اأهم 
االأهداف التي ي�سعى هذا ال�سندوق اإىل حتقيقها تتمثل يف اإتاحة الفر�سة للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة للح�سول على الت�سهيالت اال�ستثمارية 
الالزم���ة لنم���و هذه ال�سركات وتو�ّسعها. واأخذا باالعتبار اأن »اأبراج كابيت���ال« تعد اأكر جمموعة لال�ستثمار يف م�ساريع امللكية اخلا�سة يف منطقة 
ال�س���رق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، وتعمل من خالل �سركة تابعة متخ�س�س���ة باإدارة اال�ستثمارات اخلا�سة بال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ت�سمى 
“اأبراج” موؤخًرا الإدارة اال�ستثمارات يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وهي كذلك اجلهة  اأطلقتها  التي  امل�ساريع”، وهي املن�سة  لتنمية  “ريادة 
الت���ي �ست�س���رف عل���ى اإدارة �سندوق النمو يف فل�سطني، والأن “ريادة”  جتمع بني اأكر م�س���در على االإطالق لراأ�س املال الطويل االأجل املخ�س�س 
ل���رواد االأعم���ال يف املنطقة، واإ�سرتاتيجي���ة ا�ستثمارية مطورة ّخ�سي�سى لقطاع ال�س���ركات ال�سغرية واملتو�سطة؛ فاإنه���ا تعمل على معاجلة اأكر 
م�سكل���ة تواجهه���ا ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واملتمثلة يف احل�سول على التمويل.  وي�ستهدف هذا ال�سندوق قطاعات اقت�سادية متعددة، من 
اأهمها تكنولوجيا املعلومات، وهو قطاع واعد بحاجة اإىل الدعم امل�ستمر لينمو ويتطور، اإىل جانب ال�سناعات املعلوماتية التي تركز على املعرفة 
املتخ�س�س���ة، كاخلدم���ات، وال�سناعات الطبية والتعليمية. كما يقوم ال�سندوق باال�ستثمار يف القط���اع الزراعي، باالإ�سافة اإىل قطاع ال�سناعة 
واخلدم���ات والتج���ارة، وكذلك يركز على امل�ساريع القادرة على اال�ستفادة من التكنولوجيا املتقدمة، والتي باإمكانها التكيف مع خمتلف الظروف 

ال�سيا�سية واالقت�سادية املحيطة، اإىل جانب امتالكها املقدرة على االبتكار يف جمال تخ�س�سها، وامتالكها اإمكانيات التو�سع اإقّليًما وعاملًّيا.
56. اأ�س�ست هذه ال�سبكة �سنة 2002 و�ُسجلت ر�سميًا يف �سنة 2004 جمعيًة غري ربحية يف وزارة الداخلية، ومتثل منتدى ملوؤ�س�سات التمويل متناهي 
ال�سغ���ر والرام���ج غ���ري الربحية، الذي يه���دف اإىل تزويد امل�ساريع ال�سغ���رية باخلدمات املالية، ويرك���ز جهوده على النم���و يف �سناعة التمويل 
متناهي ال�سغر يف فل�سطني. وتربط ال�سبكة موؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر مًعا، وحتافظ على قنوات االت�سال مفتوحة للحوار بني املوؤ�س�سات 
واجله���ات الفاعل���ة االأخرى يف هذا املجال. وتزود ال�سبكة اأع�سائها مبجموعة متنوع���ة من اخلدمات واالأن�سطة لتعزيز قدرات موظفيها وبالتايل 
اأدائه���ا، مل�ساع���دة موؤ�س�سات التموي���ل متناهي ال�سغر على الو�سول اإىل اال�ستدام���ة الت�سغيلية واملالية واحلفاظ عليها. وت���رى ال�سبكة اأن االإدارة 
اجلي���دة ل�سناع���ة متويل امل�ساريع متناهية ال�سغر على امل�ستوى الوطني، باالإ�سافة اإىل تزويد اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية باخلدمات املالية على 
نحو منهجي، من �ساأنها تفعيل القدرات املحتملة داخل قطاع امل�ساريع ال�سغرية، وزيادة م�ساهمتها يف الدخل القومي االإجمايل، وبالتايل زيادة 
رف���اه االأف���راد. ووفقا لتقديرات ال�سبكة، ف���اإن االأن�سطة االقت�سادية الفل�سطينية تعتمد اإىل حد كبري على من���و امل�ساريع ال�سغرية املتزايد. وترى 
ا اأن اجلهود امل�سرتكة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وموؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر و�سناع القرار يف املجتمع ومنظمات املجتمع  ال�سبكة اأي�سً
امل���دين، ف�س���ال عن منظمات التنمية الدولي���ة املانحة؛ هي ال�سمان���ة لتحقيق هدف ال�سبك���ة وموؤ�س�سات االإقرا�س االإجم���ايل، اأي احلفاظ على 

ا�ستدامة امل�ساريع ال�سغرية وجناحها ورفع اإنتاجيتها من خالل اال�ستمرار يف توفري منتجات التمويل ال�سغري.
57.  فرا�س ملحم، تطوير ت�سريعات اال�ستثمار الفل�سطينية ل�سالح املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 

2010، �س 3، متوفر على املوقع التايل:
 ،http://www.palecon.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=45&Itemid=29

تاريخ الزيارة 2010/10/8، �س 1.

=
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املالي���ة من خدمات امل�سارف؛ لعدم وجود ال�سمانات الكافية لديه���ا58. ويقدر اإجمايل الطلب على 
القرو����س ال�سغ���رية باأكرث من 80 مليون دوالر �سنوّيًا، يتم توفري حوايل 40 مليون دوالر فقط، منها 

حوايل 30 مليون دوالر عر منظمات اأهلية غري ربحية، عر برامج ممّولة من اجلهات املانحة59.
يف العادة تتبع موؤ�س�سات التمويل العاملة يف فل�سطني اأدوات التمويل التقليدية60، يف حني اأن بع�سها 
���ا اأدوات التمويل االإ�سالمية61 لتجن���ب الربا الذي ينّفر البع�س م���ن اللجوء اإىل البنوك  يطب���ق اأي�سً
58.  عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، درا�سة حول امل�سروعات ال�سغرية يف فل�سطني: واقع وروؤية نقدية، غزة – فل�سطني، يونيو: 

2005، �س 26 –  �س 27.
59.  ن�س���ر عب���د الك���رمي، مرجع �ساب���ق، �س 36؛ رامي م���راد، امل�سروع���ات ال�سغرية...واق���ع واآفاق، احل���وار املتمدن - الع���دد: 2010-2913 
الزي���ارة  تاري���خ   ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202806 الت���ايل:  املوق���ع  عل���ى  /10/2،متوف���ر 

.2010/9/23
ا متنوعة:  60.  وهذه هي البنوك التجارية وموؤ�س�سات التمويل ال�سغري، مثل: املوؤ�س�سة الفل�سطينية لالإقرا�س والتنمية »فاتن«، التي تقدم قرو�سً
كالقرو����س ب�سم���ان املجموعة والتوفري GGLS )وهي على مرحلتني: تتلخ����س املرحلة االأوىل يف وجود جمموعة من الن�ساء - ثالثة على االأقل 
- تق���دم له���ن قرو�س �سغرية )200 دين���ار اأردين(، ب�سكل فردي ملدة 24 اأ�سبوًعا؛ بغر�س زيادة راأ�س امل���ال العامل وتطوير امل�سروع، وت�سمن كل 
جمموع���ة �س���داد كل فرد فيها، وت�سدد املجموعة هذا القر�س وفائدته بدفعات كل اأ�سبوعني، ت�سعها يف اأحد البنوك املحلية ويف ذات الوقت تودع 
توف���رًيا يف ح�سابه���ا. وعند �سداد املجموع���ة لقر�سها ت�سبح موؤهلة لدورة ثانية من القرو�س بقيمة اأعل���ى )300 دينار اأردين(. وعند اإمتام هذه 
ا ملدة 24 اأ�سبوًع���ا )400، 500، 600، دينار اأردين( مع التوفري االإجباري؛ اأو  املرحل���ة ميك���ن للمقرت�سات اأن يجت���زن يف املرحلة الثانية اإما قر�سً
���ا ملدة 40 اأ�سبوًع���ا )600، 800، 1000 دينار اأردين بدون توفري((، والقرو�س ال�سريعة )والتي تعطى ملجموعات من ثالث مقرت�سات على  قر�سً
االأق���ل، ن�سيط���ات يف برنامج االإقرا�س ب�سمان املجموعة ملدة تزيد على �سن���ة، وللمقرت�سات يف املرحلة االأوىل من منتج القرو�س الفردية. ومدة 
القر����س ال�سري���ع ه���ي �سهر واحد، ويت���م �سداد القر�س كاماًل عل���ى دفعة واحدة. وت�سل اأعل���ى قيمة للقر�س ال�سريع 50٪ م���ن قر�س املقرت�سة 
احل���ايل(، والقرو����س الفردية املرحل���ة االأوىل )حيث ترتاوح قيمة القر�س االأول ب���ني  1،000-3،000 دوالر اأمريكي، يت���م �سدادها على دفعات 
�سهرية يف مدة ال تزيد على 10 �سهور، مع اإمكانية اأن ت�سل القرو�س املكررة اإىل 10،000 دوالر اأمريكي ملدة �سنتني( واملرحلة الثانية )وامل�سممة 
للن�س���اء م���ن خ���ارج فاتن وبحيث ترتاوح قيم���ة القر�س االأول ب���ني 1،000-10،000 دوالر اأمريكي، يت���م �سدادها على دفع���ات �سهرية يف مدة ال 
تزي���د عل���ى 4-24 �سه���رًا(، انظر: �سمري اأبو زني���د، مرجع �سابق. وكذلك املركز العرب���ي للتطوير الزراع���ي )اأكاد ACAD(، الذي يوفر ثالثة 
اأن���واع م���ن املنتج���ات، هي: قرو�س �سغرية بقيم���ة )5000 -15000 دوالر( مل���دة 3-4 �سنوات مع فرتة �سماح 6 ا�سهر، م���ع توقيع طالب ال�سمان 
اتفاًق���ا باالإ�ساف���ة اإىل كفيل���ني يتلقيان رواتبهم عر امل�س���ارف، وقرو�س �سغرية جًدا ت�س���ل اإىل 3000 دوالر ملدة اأق�ساه���ا 24 �سهًرا، وقرو�س 
متوي���ل راأ�سمايل لالإقرا�س التعاوين واأموال ادخار يف املناطق الريفي���ة. وحتى العام 2003 كانت خدمات اأكاد االإقرا�سية مقت�سرة على القطاع 

الزراعي، وبعد ذلك مت تبني �سيا�سة التنوع التي بداأت اأكاد مبوجبها تقدمي قرو�س جلميع القطاعات با�ستثناء االإ�سكان.
61. وهذه هي البنوك االإ�سالمية: البنك اال�سالمي العربي، والبنك اال�سالمي الفل�سطيني، وبنك االأق�سى االإ�سالمي، وبع�س موؤ�س�سات التمويل 
ا متناهية ال�سغ���ر (micro lending) �سواء قرو�س  ال�سغ���ري، مث���ل: اجلمعية الفل�سطينية ل�ساحب���ات االأعمال »اأ�سالة«، التي تق���دم قرو�سً
ا فردية، اأو قرو�سا فردية �سغ���رية (small lending)، اأو قرو�س امل�ساريع العائلية، وكذلك اأدوات متويل اإ�سالمي  �سم���ان جماع���ي اأم قرو�سً
مبفه���وم تنم���وي �سامل. وكذلك �سركة ري���ف للتمويل، التي تقدم متوي���ال عيّنًيا للجمعيات الزراعي���ة )التعاونيات(، ومتوي���ال عيّنًيا للمزارعني، 
ومتوي���ال عيّنًي���ا للجمعيات اأو اأع�س���اء )منت�سبي( اجلمعيات التعاونية العامل���ة يف القطاع الزراعي، اأو االفراد، اأو ال�س���ركات الزراعية، ومتويال 
عيّنًي���ا للمهند�سني الزراعيني القدامى اأو حديثي التخ���رج ح�سني ال�سمعة واملعرفة يف جمال امل�سروع املمول. كما وتقدم ال�سركة خدمات التمويل 
االإ�سالم���ي كالتاأج���ري املنته���ي بالتمليك، واملرابحة، وبيع ال�سلم. وتطب���ق �سيغة التمويل عن طريق االإيجار املنته���ي بالتمليك يف �سركة ريف على 
املع���دات واالآالت وال�ساحنات واجلرارات، بحيث يجري �س���راء هذه املواد  ثم ت�ستاأجر لفرتة معينة التي ميكن للم�ستاأجر امتالكها يف نهاية فرتة 
االإيجار وفقا لل�سريعة. هنا تقوم �سركة ريف بعمل عقود االإيجار ل�سراء املوجودات، بناء على طلب العميل لوقت حمدد، وباتفاق م�سبق على ر�سوم 
االإيج���ار تدف���ع نقًدا، اأو على دفعات اآجلة. وت�سمل ه���ذه االأق�ساط: املبلغ املدفوع من قبل �سركة ريف لهذه املوج���ودات واالأرباح من عقد االإيجار. 
وع���ن طري���ق املرابحة توفر ريف التمويل الالزم )جزئًي���ا اأو كلًيا( لكل عملية جتارية معينة بناء على طلب الزبون، التي هي عقد بيع بني ال�سركة 
وزبائنها  لبي���ع �سل���ع ب�سعر يت�سمن هام�س ربح متفق عليه بني الطرفني، بحيث تب���اع الب�ساعة اإىل العمالء مع �سعر اإ�سايف، يدفع نقًدا، اأو ي�سدد 
=م���ع الدفع���ات، وهذا  يكون مبيًنا يف العقد )�سعر ال�سلع االأ�سا�سية ت�سدد نقدا اأو على دفعات �سهرية خالل مدة العقد(. وتقوم ريف مبمار�سة بيع 



65 اجلزء الثاين

التجاري���ة62؛ مما يوؤدي اإىل حرمان اأعمالهم من هذا الن���وع من التمويل رغم احلاجة اإليه63. وفيما 
يلي �ستتم درا�سة االأدوات التقليدية لتمويل امل�سروعات ال�سغرية ومعيقاتها )املطلب االأول(، وكذلك 

اأدوات التمويل االإ�سالمي )املطلب الثاين(.

املطلب االأول
االأدوات التقليدية لتمويل املن�س�آت ال�سغرية ومعيق�ته�

الفرع االأول
االأدوات التقليدية لتمويل املن�صاآت ال�صغرية

تق�سم اأدوات التمويل التقليدية عادة اإىل اأدوات مبا�سرة واأخرى غري مبا�سرة :

اأوال: اأدوات التمويل املبا�صرة:
وت�سمل اأدوات التمويل الداخلي واأدوات التمويل اخلارجي:

1. اأدوات التمويل الداخلي )الذاتي(:
ويق�س���د بذلك مدخ���رات �ساحب امل�س���روع اأو ثروته اخلا�س���ة64. التي يلجاأ اإليه���ا �ساحب امل�سروع 
ال�سغ���ري عادة يف مرحلة بداية امل�سروع65، والتي تعد حقيقة م�سدر التمويل االأول لهذه امل�سروعات 
يف فل�سط���ني66. ومن االأدوات الداخلية للتمويل اأي�سا االأرباح املحتجزة67 والفوائد على اال�ستثمارات 

ال�سل���م ع���ن طريق اأن يتعهد البائع )امل�سروع ال�سغري( بتوريد �سل���ع معينة اإىل امل�سرتي )�سركة ريف( يف موعد الحق حمدد مقابل دفعة حمددة 
يف وقت معلوم.

62.  وقد تبني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 88٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة يف فل�سطني تعزف عن طلب القرو�س من موؤ�س�سات التمويل.
63.  �سامر مظهر قنطقجي، التمويل املايل وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم، جملة غرفة جتارة و�سناعة حماة، العدد اخلام�س، متوز2002، 

ا على املوقع االآتي:http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/ba-9.htm، تاريخ الزيارة 2010/9/30. متوافر اأي�سً
  Islamic Research and Training Institute - Isalamic Development Bank, Redeemable Is-.64
 lamic Financial Instruments and Capital Participation in Enterprices, Research Paper No. 29,
24, available at: http://islamfinland.files.wordpress.com/2009/08/idb-redeemable-islamic- , p.

 ;financial-instruments-and-capiatal-participation-in-enterprises.pdf ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 5.
65.  ن�س���ر عب���د الكرمي، مرجع �سابق، �س 9؛ ف���الح خلف الربيعي، دور موؤ�س�سات الكفالة امل�سرفية يف حل م�سكلة متويل امل�سروعات ال�سغرية، 

متوافر على املوقع االآتي: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14082/، تاريخ الزيارة 2010/10/12، �س 14.
66. ن�س���ال ر�سي���د �سري، م�سادر التموي���ل للقطاع اخلا�س التحليلي "درا�سة حتليلية"، املجلة العربية ل���الإدارة، مج 23، ع1، يونيو )حزيران( 
2003، ����س 139؛ ن�س���ر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 49؛ حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، تقييم البيئة القانونية للمن�ساآت ال�سغرية جدا 

وال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 2009، �س 12.
67. فياليل بومدين، اإ�سكالية متويل امل�سروعات يف الوطن العربي، الفكر ال�سيا�سي، العدد الع�سرون، خريف 2004، �س 174، متوافر على املوقع 

االآتي: www.4geography.com/vb/t5608.html، 74؛ ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 130، �س 139.

=
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واالإيج���ارات68. وباالإجمال، يلج���اأ �ساحب امل�سروع ال�سغري اإىل هذا النوع من التمويل عندما يرغب 
باالحتفاظ لنف�سه مبلكية م�سروعه واإدارته69.

غري اأن هذا النوع من التمويل الذاتي الب�سيط يواجه م�ساكل حقيقية؛ لعدم الف�سل بني الذمة املالية 
ال�سخ�سي���ة ل�ساحب امل�س���روع والذمة املالية للم�س���روع ك�سخ�سية معنوية م�ستقل���ة، ما يوؤدي عادة 
اإىل قي���ام �ساح���ب امل�سروع بتغطية العج���ز يف ميزانيته اخلا�سة، عن طري���ق ال�سحب على ميزانية 
امل�س���روع، وبالت���ايل اإرباك الو�س���ع املايل للم�سروع70. اأ�س���ف اإىل ذلك انع���دام االحتياطيات املالية 
للم�سروع���ات ال�سغ���رية اأو قلتها؛ ب�سبب ع���دم احتفاظها بن�سبة االأرباح التي تن����س عليها القواعد 
املحا�سبي���ة، ناهيك ع���ن �سعف الوعي املحا�سب���ي ل�ساحب امل�سروع؛ مما ي�سط���ره اإىل اللجوء اإىل 

مكاتب املحا�سبة اخلارجية وحتمل نفقات اإ�سافية71.
2. اأدوات التمويل اخلارجي:

وت�سمل عادة اأدوات التمويل الر�سمية، واأدوات التمويل غري الر�سمية.
اأ. اأدوات التمويل الر�صمية:

تتمث���ل اأدوات التمويل الر�سمية ع���ادة يف االقرتا�س من امل�سارف التجاري���ة، وموؤ�س�سات االإقرا�س 
املتخ�س�س���ة، و�سناديق التوف���ري واالدخار72. ويف العادة يلجاأ امل�س���روع ال�سغري اإىل هذه االأداة من 
اأدوات التموي���ل يف مرحلة الت�سغيل73، وكذلك يف مرحلة الن�سج، واإن كان التمويل الذاتي يلعب دوًرا 

ا يف هذه املرحلة74. اأي�سً
وبوجٍه عام فاإّن معظم امل�سروعات ال�سغرية يف فل�سطني، كما هو احلال يف الدول االأخرى75، حتتاج 
اإىل مث���ل ه���ذا التمويل76، يف ح���ني اأن موؤ�س�سات التمويل ال ترغب يف متويل ه���ذه امل�سروعات؛ كونها 
ال متتل���ك االحتياطات املالية، اأو االأ�سول الكافية ملقابل���ة ال�سمانات املطلوبة كمقابل عن القرو�س، 
م���ا يولد لدى املمول االعتقاد باأن هذه امل�سروعات غالًبا ما تتعرث يف ال�سداد، وبالتايل ت�سنيف هذا 
النوع من القرو�س كقرو�س ذات خماطرة مرتفعة، مقارنة باإقرا�س امل�سروعات الكبرية الذي تكون 

خماطرته منخف�سة77.
68. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 10.

27. Islamic Research and Training Institute, Ibid, p.  .69
70.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 14.
71.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 14.

72. اأ�سرف دوابة، مرجع �سابق، �س 333.
73. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 9.

74.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 10.
75. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 8.

76. درو�س لفل�سطني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 2009، �س 54. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 47.
77. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 10.
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ومن اأجل احل�سول على هذا النوع من التمويل، ينبغي اأن تتوافر يف امل�سروعات ال�سغرية جمموعة 
م���ن ال�س���روط، تتعلق بن���وع الن�س���اط االقت�سادي للم�س���روع، ومدى قدرت���ه علي تدوي���ر راأ�س املال 
امل�ستثم���ر، ومدى تواف���ر االإدارة اجليدة، ال �سيما واأن موؤ�س�سات التموي���ل تفر�س هذه ال�سروط على 
�ساح���ب امل�سروع؛ ب�سبب عدم قدرته على توفري ال�سمانات الكافية للح�سول على القر�س، وارتفاع 

درجة املخاطرة يف هذا النوع من القرو�س78.

وق���د تبني م���ن ا�ستبانة الدرا�س���ة اأن 12٪ فقط من امل�سروع���ات حمّل الدرا�س���ة يف فل�سطني تتقدم 
بطلب���ات قرو����س اإىل موؤ�س�سات التموي���ل، واأن47،4٪ من ه���ذه املوؤ�س�سات هي م�س���ارف، و٪28،1 
ا اأن 75،5٪ من  جمعي���ات اأهلي���ة، و 8،8٪ �سركات غري ربحية، و 15،8٪ موؤ�س�سات دولية. وتبني اأي�سً
ه���ذا التموي���ل يتمثل يف القرو�س العادية، و 13،2٪ تاأجري متويلي، و 11،3٪ متويل اإ�سالمي. واأبانت 
���ا اأن 81٪ من متو�سط حج���م التمويل ال�سنوي الذي حت�س���ل عليه امل�سروعات حمل  اال�ستبان���ة اأي�سً

الدرا�سة يف فل�سطني ال يتجاوز خم�سة اآالف دوالر. 

ب. اأدوات التمويل غري الر�صمية:
تتمث���ل اأدوات التموي���ل غ���ري الر�سمي���ة باالقرتا�س م���ن االأق���ارب واالأ�سدقاء، واملراب���ني، ومدايني 
الرهونات، ووكالء املبيعات79، واالقرتا�س من خالل ع�سوية جمعيات االدخار املدور80. ويف فل�سطني 
يف�س���ل اأ�سحاب امل�سروع���ات ال�سغرية االقرتا�س من اأفراد االأ�س���رة واالأ�سدقاء81 واملوردين82 على 
االقرتا����س من امل�سارف اأو موؤ�س�س���ات التمويل االأخرى. وفوق ذلك، فاإن هذا النوع من االقرتا�س، 
واإن متي���ز بب�ساط���ة اإجراءاته وانخفا����س تكلفته، وبكونه يخ���دم فئات معين���ة ال يق�سدها التمويل 
الر�سم���ي83، حتف���ه املخاطر م���ن زاويتني: فاإذا م���ا تعر�س امل�س���روع اإيل اخل�س���ارة اأو الف�سل تدخل 
املقر�س )غري الر�سمي( يف �سوؤون امل�سروع، واإذا ما جنح امل�سروع مار�س املقر�س ال�سغط؛ لتحويل 

قر�سه اإىل ح�سة يف راأ�س مال امل�سروع84.

78. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 15.
79. اأ�سرف دوابة، مرجع �سابق، �س 333.

80.  ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 134، �س 137 – �س 138.
81. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 49.

82. بالني���ت فاينن����س (PLANET FINANCE)، م�سح �سوق االإقرا�س متناهي ال�سغر يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، مايو / اأيار 2007، 
�س 39.

83. ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 133.
84.  فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 10.
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ثانيا: اأدوات التمويل غري املبا�صرة :
وتتمثل اأهم هذه االأدوات فيما ياأتي:

1. برامج الكفالة امل�صرفية:
تتبني الكثري من الدول85 واملنظمات الدولية86 برامج الكفالة امل�سرفية، لتاأمني ح�سول امل�سروعات 
ال�سغرية على التمويل الالزم، خ�سو�سا واأنها ال ت�ستطيع عادة تقدمي ال�سمانات املطلوبة للح�سول 
عل���ي القرو�س. ويف فل�سطني ين�س م�سروع قانون امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة على اأن ت�سعى هيئة 
امل�ساري���ع ال�سغرية واملتو�سطة اإىل تاأمني اأف�سل �سروط االئتمان للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة، 

مع تاأمني �سمانات للمقر�سني، دون اأن يو�سح اآلية توفري هذه ال�سمانات87.

2. التاأجري التمويلي:
ملا كان التمويل من خالل امل�سادر املبا�سرة لي�س باالأمر ال�سهل، يتجه اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية 
اإىل البح���ث ع���ن و�سائل بديلة اأخف عبًئا، كال�سراء مع تاأجي���ل الدفع مثال، اأو ال�سراء مع دفع الثمن 
عل���ى اأق�ساط88، اأو خمتلف ال�سبل االأخ���رى التي ت�سمح للم�سروع بتفادي �سع���اب االأدوات التقليدية 
يف التموي���ل89، ومنه���ا التاأجري التمويلي. ويق�س���د بالتاأجري التمويلي العملي���ة املالية والتجارية التي 
ر، فت�سع حتت ت�سرف  تت���م ب���ني طرفني، اأولهما هو امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل وت�سمى عادة املوؤجِّ
الط���رف الثاين، وهو امل�س���روع امل�ستفيد اأي امل�ستاأجر، مااًل منقواًل كان اأم عقاًرا، لفرتة حمددة غري 

قابلة لالإلغاء، مقابل دفع هذا االأخري اأجرة دورية90.

يع���د التاأج���ري التمويلي اأ�سلوًبا من اأ�ساليب التمويل، يقوم مبقت�ساه املوؤجر )اأي املمول( ب�سراء اأ�سل 
راأ�سم���ايل مت حتديده، وو�سع موا�سفات���ه مبعرفة امل�ستاأجر الذي ي�ستلم االأ�س���ل من املورد، على اأن 
يق���وم ب���اأداء دفعة اإيجاري���ة حمددة للموؤج���ر كل فرتة زمنية معين���ة، مقابل ا�ستخ���دام هذا االأ�سل 
وت�سغيله91. ومما �ساعد على انت�سار هذا االأ�سلوب، اأنه اأ�سبح باإمكان امل�سروعات ال�سغرية ا�ستئجار 
اأ�سول معينة، لقاء �سل�سلة من املدفوعات امل�ستقبلية املحددة بفرتة زمنية معينة. ولعل ما مييز هذا 

85.  ومنها: اليابان، واإيطاليا واأملانيا، انظر: مهند حامد واآخرون، مرجع �سابق، �س 26 – �س 30.
86. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 11.

87. حممد خليفة، مراجعة نقدية مل�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، 2009، 
�س 18.

88. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 174.
89. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 33.

90. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 175.
91. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 11.
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االأ�سلوب اأنه ي�ساعد امل�سروعات ال�سغرية على ا�ستخدام االأ�سل الراأ�سمايل دون احلاجة اإيل الدفع 
م�سبًق���ا. غري اأن العديد من الدول )النامية( تفتقر اإىل االإطار الت�سريعي املالئم الذي ينظم عقود 
التاأج���ري التمويلي، فبقيت متاأخرة ن�سبيا يف ا�ستخدام ه���ذه االأداة للتمويل؛ ب�سبب �سيطرة االأدوات 
التقليدي���ة يف التمويل عل���ى امل�سارف وموؤ�س�سات التمويل، التي ال تقب���ل عادة املخاطرة يف جماالت 

جديدة للتمويل، ويعيبها النق�س يف االحرتاف يف املجال املايل92.

3. برنامج االإقرا�ص اجلزئي:
مبوج���ب هذا الرنامج يت���م التن�سيق بني امل�س���ارف واجلهات القطاعية امل�سرف���ة، من اأجل تقدمي 
القرو�س للم�سروعات ال�سغرية ب�سروط خا�سة، كا�سرتاط حمل �ساحب امل�سروع ل�سهادة اأكادميية 
يف جمال اخت�سا�س امل�سروع، اأو ا�سرتاط خرة معينة، اأو مهارة نادرة من اأجل احلفاظ على االإرث 
احل���ريف93. ونظًرا الرتفاع ن�سبة املخاطرة لهذا النوع من التمويل، فاإن م�ساهمة امل�سارف التجارية 

فيه حمدودة جًدا94.

ولع���ل امل�س���در الرئي�س لتمويل امل�سروع���ات ال�سغرية ياأتي عادة من امل�س���ادر الذاتية املتحققة من 
االإرب���اح املحتج���زة لهذه امل�سروع���ات، وتاأتي القرو����س املكفولة م���ن موؤ�س�سات الكفال���ة امل�سرفية 
باملرتب���ة الثانية. وبوجه ع���ام، كلما �سغر حجم امل�سروع زاد اعتماده على م���وارده الذاتية والعائلية 
وغري الر�سمية، وقل اعتماده على امل�سادر الر�سمية، وكلما كر حجم امل�سروع اعتمد على امل�سادر 

الر�سمية يف التمويل، وقّل دور التمويل الذاتي وامل�سادر غري الر�سمية95.

الفرع الثاين: معيقات متويل املن�صاآت ال�صغرية
وتنق�سم هذه املعيقات اإىل معيقات عامة واأخرى خا�سة.

اأوال: املعيقات العامة لتمويل املن�ساآت ال�سغرية: ُيعّد احل�سول على التمويل اأحد اأهم املعيقات التي 
تواج���ه تنمي���ة امل�سروعات ال�سغرية يف خمتل���ف دول العامل. ومما يعيق متويل ه���ذه امل�سروعات يف 

فل�سطني بوجٍه عام ما ياأتي:

1. �صيق نطاق التمويل املتاح: 
يف فل�سط���ني، كغريه���ا من الدول العربية، يعتمد متويل امل�سروع���ات ال�سغرية غالبا على املنح  التي 

92. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 175.
93. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 11.

94. فالح الربيعي، مرجع �سابق، �س 11 – �س 12.
95. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 11.
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تقدمها املوؤ�س�سات واملنظمات املحلية واالإقليمية والدولية واحلكومات االأجنبية، ما يعني النق�س يف 
م�س���ادر التمويل املتاحة96. اأ�سف اإىل ذلك اأن امل�س���ارف ال ت�ستجيب عادة الحتياجات امل�سروعات 
ال�سغ���رية؛ ب�سبب اعتقادها اأنها امل�سدر االأوحد للتموي���ل، واأن متويلها للم�سروعات الكبرية اأف�سل 
م���ن جتزئ���ة التموي���ل، وبذل مزي���د من اجلهد يف متوي���ل امل�سروع���ات ال�سغرية97 ، ناهي���ك عن اأن 
امل�س���ارف ال تنظر مل�ساألة منح القرو�س للم�سروعات ال�سغ���رية حتى االآن على اأنه عملية م�سرفية 

اأ�سا�سية لها مناذج اأو نظم مطبقة لديها98. 

وم���ن ناحية اأخرى، فاإّن العديد من امل�سروعات ال�سغ���رية لي�س لديها ح�سابات لدى امل�سارف99، ال 
�سّيما واأنها تعتمد يف البداية على التمويل غري الر�سمي، ما يعني اأن هذه املدخرات لي�ست جزًءا من 
حجم الودائع املتوافر لدى امل�سارف وموؤ�س�سات التمويل واملتاح للقرو�س املختلفة لدعم امل�سروعات 

ال�سغرية.

2. �صعف م�صاركة املوؤ�ص�صات املحلية والدولية يف اال�صتثمار يف موؤ�ص�صات االإقرا�ص:
هنال���ك اهتمام لدى بع����س املوؤ�س�سات املحلية والدولي���ة لال�ستثمار يف بع����س موؤ�س�سات االإقرا�س، 
اإال اأن ال�س���كل القان���وين احلايل ملعظ���م موؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري يف فل�سط���ني ي�سكل عقبة اأمام 
ا�ستقطاب �سركاء لهذه املوؤ�س�سات؛ االأمر الذي ي�ستوجب حتويل ال�سكل القانوين لهذه املوؤ�س�سات اإىل 
�س���ركات ربحية، اأو غري ربحية مبا يت�سمن ذلك م�سكلة حتويل ملكية اأ�سول هذه املوؤ�س�سات100، كما 
اأّن �سع���ف الرقابة على موؤ�س�سات االإقرا����س يف فل�سطني من قبل جهات اخت�سا�س يقلل من فر�سة 

ا�ستقطاب �سركاء جدد ملوؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري101.

3. طول مدة االإجراءات :
تع���اين املن�ساآت ال�سغ���رية يف العادة من اإ�ساعة ج���زء لي�س هينا من وقتها للح�س���ول على التمويل 
ال���الزم102؛ ذل���ك اأن امل�سارف تطلب منها امل�ستن���دات ذاتها التي تطلبها م���ن املن�ساآت الكبرية103، 

96. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 37، مهند حامد واآخرون، مرجع �سابق، �س 53؛ اإياد الن�سور، مرجع �سابق، �س 384.
97. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 336.
98. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 336.

99. بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 41.
100. با�س���م مكحول، م�ستقبل ال�سناعة: اال�ستدامة املالي���ة ملوؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري، ورقة عمل مقدمة اإىل "املوؤمتر الوطني االأول ل�سناعة 
التموي���ل ال�سغ���ري يف فل�سط���ني - نحو �سيا�سة وطنية ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 13 كان���ون االأول 2009، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، 

متوافر على املوقع االآتي: http://www.palmfi.ps/-upload/file/p1b.pdf، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
101.  با�سم مكحول، مرجع �سابق.

102. ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 141، 148.
103. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
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اأ�س���ف اإىل ذل���ك �سرورة اأن تلتزم هذه املن�ساآت ال�سغرية مبعاي���ري حما�سبية وائتمانية و�سخ�سية، 
قد ي�سعب توافرها فيها من الناحية العملية104.

4. �صعر الفائدة على القر�ص:
يف العادة يكون �سعر الفائدة على القر�س املمنوح للمن�ساآت ال�سغرية مرتفًعا105، بالقدر الذي يغطي 
التكاليف الثابتة لتقييم القرو�س واالإ�سراف عليها من قبل موؤ�س�سات التمويل106. وقد تبني اأن ن�سبة 
الفائ���دة على القرو�س املمنوحة للمن�ساآت ال�سغ���رية يف فل�سطني، ت�سل اأحياًنا اإىل 24٪107. وعليه، 
اإذا وج���د تناف����س بني من�ساآت كبرية ومليئة مالًيا، ومن�ساآت �سغ���رية و�سعيفة مالًيا، ف�سوف حت�سل 
االأوىل عل���ى كل م���ا تريد، يف ح���ني اأن االأخرية �ستح�سل على القليل فق���ط، وبال�سروط التي ت�سمن 

ا108. مقدرتها على رد ديونها اأي�سً

وحت���ى اإذا م���ا توافرت برامج الإقرا�س امل�سروعات ال�سغرية ب�سعر فائ���دة منخف�س ن�سبيًّا، ترعاها 
جهات حملية ودولية، فاإنها ال تت�سف باال�ستمرارية109، ف�ساًل عن ا�ستغالل موؤ�س�سات التمويل لتلك 
القرو����س عن طري���ق منحها للمن�ساآت املقرت�سة ب�سعر فائدة اأعلى كثرًيا من �سعر الفائدة املمنوحة 
ب���ه، ففي م�سر مثال يح�س���ل ال�سندوق االجتماعي للتنمية على قرو�س بن�سبة فائدة  3٪، ويقر�س 

ال�سباب بفائدة 110٪11-9.

اأ�س���ف اإىل ذل���ك اأن العديد من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية يرف�س���ون التعامل بالفائدة، لكونها ربا 
حمرم �سرعا111؛ االأمر الذي حال دون ا�ستفادتهم من تلك القرو�س.

5. �صعف نظام الرقابة واملتابعة :
ل���دى اإقرا�س املن�ساآت ال�سغرية، تهتم موؤ�س�سات التمويل يف ال���دول العربية باملتابعة الدفرتية على 

104. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
105.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 16؛ ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 141.

106. حمم���د البلتاج���ي، �سيغ مقرتحة لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملعاجلة املحا�سبية ل�سيغة امل�ساركة املنتهية بالتملك، بحث مقدم اإىل املوؤمتر 
ال�سن���وي الثاين ع�سر لالأكادميية العربي���ة للعلوم املالية وامل�سرفية حتت عنوان: دور امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية واالقت�سادية يف ترويج ومتويل 

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، اململكة االأردنية الها�سمية – عمان، 29 – 2005/5/31م، �س 3، متوفر على املوقع التايل:
 http://iefpedia.com/arab/?p=4930، تاريخ الزيارة 2010/10/7، �س 12.

107.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 37؛ حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 22.
108. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
109. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
110. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.

111.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 51. بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 41، �س 64.
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ح�س���اب املتابعة امليدانية112؛ ما يعنى ترك املج���ال ل�ساحب امل�سروع ال�سغري ال�ستخدام التمويل يف 
غري ما خ�س�س له، وبالتايل اإهدار التمويل، وعدم القدرة على ال�سداد عند اال�ستحقاق113.

ثانيا: املعيقات اخلا�سة لتمويل املن�ساآت ال�سغرية من امل�سارف التجارية:

يف العادة، حتجم امل�سارف التجارية عن متويل املن�ساآت ال�سغرية لعدة اأ�سباب، لعل اأهمها:

1. ارتفاع تكاليف معاملة االإقرا�ص:
باملقارن���ة مع ال�سركات الكب���رية، تكون تكاليف معامل���ة اإقرا�س امل�سروعات ال�سغ���رية مرتفعة114، 
�س���واء بالن�سبة للم�س���رف املقر����س اأم بالن�سبة للم�س���روع املقرت�س ذاته، ففيم���ا يتعلق بامل�سرف 
فاإن���ه يتحم���ل يف العادة نفقات تزيد م���ن تكلفة القر�س املقدم للم�س���روع ال�سغري115، كنفقات جمع 
املعلوم���ات عن امل�سروع، ونفقات حتليل طلبات االقرتا����س، ونفقات الرقابة على القرو�س؛ ذلك اأن 
معظم امل�سروعات ال�سغرية تتوطن بعيدًا عن املدن الرئي�سة، وت�سعف لديها املهارات املحا�سبية116.
وفيم���ا يتعلق بامل�سروع ال�سغري ذاته، ترتفع تكلفة القر�س، مقارن���ة بالتكلفة التي يتحملها امل�سروع 
الكب���ري117 ال���ذي ي���وزع تل���ك التكلفة على ع���دد اأكر من وح���دات االإنت���اج، ناهيك طبًع���ا عن ثبات 

امل�سروفات االإ�سافية للقر�س، وعدم ارتباطها بحجم القر�س118.

2. عدم توفر �صجل ائتماين للمن�صاآت ال�صغرية، وعدم انتظام �صجلتها املحا�صبية:
وفقًا لالأعراف امل�سرفية ال�سحيحة ُيعّد اإعداد ال�سجل االئتماين من املعايري املهّمة للح�سول على 
التموي���ل، غري اأن العديد من امل�سروع���ات ال�سغرية تفتقد للخرة امل�سرفي���ة، والقدرة على اإعداد 
�سج���ل ائتماين، ميكن تقدميه اإىل امل�س���ارف، للح�سول على التمويل الالزم119. اأ�سف اإىل ذلك اأن 
ه���ذه امل�سروع���ات ال مت�سك يف العادة �سج���الت، وال تعد قوائم مالية منتظم���ة ومعتمدة من مدققي 
احل�ساب���ات املعتمدي���ن120، واإمنا يكتفي اأ�سحابه���ا باإم�ساك �سجالت اإح�سائي���ة �سخ�سية، ال تكفي 

للدرا�سة التي يعدها امل�سرف عادة، لدى اتخاذ القرار مبنح التمويل121.
112.  اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
113. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 337.
114. ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 130.

115. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 6.
116. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 17.

117. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 16؛ ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 4.
118.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 17.

119. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 11.
120.  ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 11.

121. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 11.
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3. اختلف املعلومات يف �صوق االئتمان:
تق���وم امل�سروعات الكب���رية، التي هي يف العادة �س���ركات م�ساهمة، بن�سر بياناته���ا املالية، ما ميكن 
امل�س���رف املقر�س من معرفة املركز املايل ملثل هذه امل�سروعات. ويف املقابل، يكون �ساحب امل�سروع 
ال�سغ���ري ه���و اأف�سل من يعرف ع���ن مقومات م�سروع���ه وعوامل جناحه وف�سله اأك���رث من اأي طرف 
اآخ���ر، م���ا يعني اأن حتليل متويل هذا الن���وع من امل�سروعات يقوم على اأ�سا����س افرتا�سي؛ نظًرا لقلة 
املعلوم���ات املتواف���رة عنه���ا122. ونظرا لهذا االخت���الف يف املعلومات يف �سوق االئتم���ان، فاإن م�سكلة 
امل�س���رف تكمن يف قدرته على التميي���ز بني املقرت�س اجليد واملقرت�س ال�سّيىء123. ومما يعزز عدم 
تاأكد امل�سرف املقر�س من الو�سع املايل للم�سروع ال�سغري املقرت�س، عدم معرفته مبعدالت العائد 
املتوقع���ة للم�سروع املقرت�س، ومب���دى اال�ستقامة االأخالقية لدى املقرت����س، ال �سيما اإذا طالت مدة 

االقرتا�س124.
ويرتتب على هذا االختالف يف املعلومات يف �سوق االئتمان اختيار امل�سرف للمقرت�س ال�سّيىء الذى 
يقب���ل بدفع فائدة مرتفعة، علًم���ا باأن احتماالت التعرث يف ال�سداد �ست���زداد كلما كان املقرت�س على 
ا�ستع���داد لقبول فائدة مرتفعة125، فم���ن ناحية يقبل املقرت�س ال�سّيىء بدف���ع الفائدة املرتفعة؛ الأن 
احتم���ال قيام���ه بالت�سديد  يكون �سئياًل، ومن ناحية اأخرى فاإن ارتفاع الفائدة يجر امل�سروع اجليد 
عل���ى االن�سحاب م���ن �سوق االئتمان؛ م���ا يوؤدي يف النتيج���ة اإىل زيادة ن�سبة املخاط���رة يف القرو�س 

املمنوحة للم�سروعات ال�سغرية.
اأ�س���ف اإىل ذل���ك اأن الطبيعة الب�سرية للمقرت�س تدعوه للتفك���ري يف عدم الت�سديد، اأو عدم االمتثال 
ل�س���روط القر�س؛ ما يدفع امل�س���رف عادة اإىل ت�سديد ال�سروط التي جت���ر املقرت�س على االلتزام 
ب�س���روط القر�س، كتحديد قيمة ال�سم���ان و�سعر الفائدة126. وعليه فاملقرت����س اجليد �ستكون لديه 
القدرة والرغبة بتقدمي ال�سمان املطلوب ولو كانت قيمته عالية، وكذلك دفع �سعر فائدة اأقل؛ وذلك 
لثقت���ه العالي���ة مب�سروعه وباإمكانيات جناحه ب�س���ورة جيدة، يف حني اأن املقرت����س ال�سّيىء يرف�س 
تق���دمي ال�سم���ان بقيمة عالية، لكن���ه يقبل بدفع �سعر الفائ���دة املرتفع127، ما ي�سط���ر امل�سرف اإىل 
جتاوز هذه امل�سكلة، اإما عن طريق تقدمي الوعد للمقرت�س بتجديد القر�س له يف امل�ستقبل؛ لتحفيزه 
عل���ى تقدمي معلومات �سحيحة، اأو فر�س العقوبات عل���ى املقرت�س الذي ال يقدم معلومات كاملة  اأو 

�سحيحة اأو الذي يتعرث يف ال�سداد128.
122. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 9؛ ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 16.

123. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 9.
124. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 18.
125.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 18.
126. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 18.

127. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 9.
128.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 18.
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4. ارتفاع درجة املخاطرة: 
ت�سنف امل�سارف القرو�س املقدمة للم�سروعات ال�سغرية على اأنها قرو�س ذات خماطرة عالية129؛ 
نظ���ًرا لطبيعة تكوين هذه امل�سروعات التي تعتمد يف الغالب عل���ى �سخ�س واحد130، اأو عائلة واحدة 
يف �س���ورة �سرك���ة ت�سام���ن131، اإ�سافة اإىل �سع���ف املراكز املالي���ة132. وكذلك فاإن افتق���ار اأ�سحاب 
امل�سروعات ال�سغرية اأو افتقادهم اإىل اخلرة العملية الإدارة تلك امل�سروعات والتعامل مع معطيات 

ال�سوق املتغرية، يعّر�س تلك امل�سروعات للمخاطر133.

اأ�س���ف اإىل ذل���ك احلجم املتوا�سع لتك امل�سروعات )نق�س ال�سمان���ات( وحداثتها، ما يعني �سعف 
�سجله���ا االئتماين134 وحداث���ة عمرها االإنتاجي، وانخفا�س كفاءته���ا التنظيمية، وحمدودية الثقافة 
امل�سرفي���ة لدى اأ�سحابها135، وكذلك تاأثرها ال�سديد بتقّلبات ال�سوق، ومعدالت ا�سمحاللها العالية 
ن�سبًي���ا136؛ مما ي�سكل عائقا اأمام قيام امل�سرف بتمويل تل���ك امل�سروعات، ب�سبب اهتمام امل�سارف 

دائًما بتمويل امل�سروعات ذات املخاطر املنخف�سة137.

ومم���ا يزيد الو�سع �سوًءا اأّن معظم امل�سروع���ات ال�سغرية يف فل�سطني تعمل يف اإطار االقت�ساد غري 
الر�سمي138؛ مما يوؤدي اإىل �سعوبة توثيق عملها، والتعرف اإىل ما لديها من اإمكانيات اقت�سادية، ال 

�سّيما يف ظل غياب االإطار الت�سريعي الناظم لها اأو نق�سه.

5. النق�ص يف ال�صمانات:
يعتم���د امل�س���رف يف ق���رار االإقرا�س على م���ا يقدمه امل�س���روع ال�سغري املقرت�س م���ن �سمانات139، 
وبخا�س���ة ال�سمان���ات العينية الت���ي تعد �سرًط���ا اأ�سا�سيًّا للح�سول ع���ل التمويل يف ال���دول النامية، 
وذل���ك خالفا للدول املتقدم���ة التي تعطي االأولوية الإيرادات امل�سروع، اأو للتدفقات النقدية الداخلية 

129. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 12؛ ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 6.
130. حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 13.

131. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 15. حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 14.
132. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 11 – �س 12.

133. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 338.
134. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 5.
135. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 7.

136. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 12.

137. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 15.
138.  حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 15، �س 22. حممد خليفة، مرجع �سابق، �س 20؛ ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، 

�س 42.
139.  ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 141.
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للم�س���روع140. ومما يزيد االأم���ر �سوًءا اأّن جزًءا غري ي�سري من االأرا�سي يف فل�سطني مل تتم ت�سويتها، 
وبالت���ايل عدم ت�سجليلها يف دوائر ت�سجيل االأرا�سي )الطابو(، اإ�سافة اإىل عدم وجود قوانني ت�سمح 
للمقرت�س ب�سمان االأموال املنقولة )غري اخلا�سعة للت�سجيل الر�سمي(. وعليه فاإن طلب ال�سمانات 
م���ن امل�سروعات ال�سغرية الناجحة مينعها من احل�سول عل���ى القرو�س141؛ لعدم كفاية ال�سمانات 
)العيني���ة( املتواف���رة لديه���ا عادة142، وقد تب���ني اأن معظم طلب���ات اأ�سحاب امل�سروع���ات ال�سغرية 
للتموي���ل يتم رف�سها م���ن موؤ�س�سات التمويل يف فل�سطني؛ ب�سبب عدم كفاي���ة ال�سمانات املقدمة143. 
وحت���ى اإذا ما توافرت هذه ال�سمانات، فاإّن التنفي���ذ )اجلري( على االأموال العينية املرهونة يكون 
يف الع���ادة مكلًفا؛ ب�سبب جت���اوز نفقاته قيمة القرو�س ال�سغرية144، ناهيك طبًعا عن ال�سعوبة التي 
تواج���ه امل�سرف املقر�س، يف حماولت���ه ت�سييل موجودات مثل هذه امل�سروعات145، نظرًا النخفا�سها 

من جانب، واالعتبارات االجتماعية من اجلانب االآخر146.

ل���ة، فقد تتج���ه موؤ�س�سات التموي���ل اإىل احل�سول على  وم���ن اأج���ل تفادي عدم وج���ود عقارات م�سجَّ
�سمانات، عن طريق حتويل عدد من املوظفني يف امل�سروع ال�سغري رواتبهم اإىل امل�سرف املقر�س؛ 
�سمانا للتمويل املمنوح لهذا امل�سروع، وعلى اأال تقل رواتبهم مًعا عن قيمة الق�سط ال�سهري للتمويل. 
غ���ري اأن هذا ال�سرط يحول عادة بني امل�سروعات ال�سغرية واإمكانية احل�سول على التمويل الالزم، 
وذل���ك ل�سعوبة ح�س���ول �ساحب امل�سروع على من ي�سمنه براتبه، وحت���ى اإذا وجد من ي�سمنه فقد 
يطل���ب مبلغا من التمويل املمنوح مقابل �سمان���ه، وهو ما يعنى �سوء ا�ستخدام ذلك التمويل، وظهور 

امل�سروعات الوهمية بغر�س احل�سول على القرو�س  فقط147.

6. عدم وجود درا�صات جدوى �صليمة: 
يف الغالب ال توجد لدى امل�سروعات ال�سغرية درا�سات جدوى بامل�ستوى املطلوب؛ وذلك ب�سبب ارتفاع 
تكلف���ة اإعداد ه���ذه الدرا�سات، وال ي�ستطيع اأ�سحاب امل�سروع���ات ال�سغرية تقدميها عادة148. وحتى 
اإذا توف���رت هذه الدرا�س���ات، فقد ينظر امل�سرف اإليها على اأنها جم���رد اإجراء �سكلي لتقدمي طلب 

140.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 18.
141.  اأ�سام���ة ا�سطفان، ال���� (Leasing) اأو عقد التاأجري التمويلي وتكييفه القانوين يف الت�سري���ع املقارن، املحامون )جملة نقابة املحامني يف 

اجلمهورية العربية ال�سورية(، االأعداد: 7-8-9 متوز واآب واأيلول 2007، ال�سنة: 72، �س 945.
142.  حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 11. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 37. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 2.

143.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 37. بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 40.
144.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 20.

145.  ن�سال �سري، مرجع �سابق، �س 141.
146.  ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 7.

147. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 336.
148. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 11.
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التمويل، ويركز على تقييم �ساحب امل�سروع وفقا ملعيار مالءته املالية، متاًما كما يفعل يف حالة كبار 
العم���الء، ما يعنى �سعف فر����س اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية  يف احل�س���ول على التمويل الالزم 

مقارنة بكبار العمالء، رغم اأن اأولئك يف احلقيقة اأ�سد حاجة اإىل التمويل من هوؤالء.

املطلب الث�ين
اأدوات التمويل االإ�سالمي

يف ع�س���ر العومل���ة تت�ساعد حاج���ة امل�سروعات ال�سغ���رية اإىل املناف�سة، ما يعن���ي اأن توفري التمويل 
املي�س���ر لها ي�سهم يف رف���ع قدرتها على املناف�سة، عن طريق حتديث اآالته���ا ومعداتها، ومتكينها من 
احل�س���ول على اآالت ومعدات جديدة ومتط���ورة149. ويق�سد بالتمويل االإ�سالمي التمويل على اأ�سا�س 
ال�سريعة االإ�سالمية، التي تهدف يف الواقع اإىل توفري احلماية للمقرت�سني، من خالل منع املمار�سات 
غري العادلة، وبخا�سة حظر اإعطاء الربا اأو تلقيه )اأي ن�سبة فائدة ثابتة حمّددة �سلًفا150(. وقد تبني 
اأن 40٪ من الفل�سطينيني فقط ت�ستفيد من اخلدمات امل�سرفية151، واأن معظم اأ�سحاب امل�سروعات 
ال�سغرية يف فل�سطني يف�سلون اأدوات التمويل االإ�سالمية على اأدوات التمويل التقليدية152، ولو كانت 
االأوىل اأك���رث كلف���ة153. وعلي���ه، والأنه من ال�س���روري اأن يراعي النظام امل�سريف البيئ���ة االقت�سادية 
واالجتماعية للمجتمع املايل املوجود يف فل�سطني؛ فاإن توفري اأدوات التمويل االإ�سالمي ُي�سهم يف حل 
م�ساكل متويل امل�سروعات ال�سغرية، ال �سيما واأن هذه االأدوات للتمويل تتمتع مبزايا ال تعرفها اأدوات 

التمويل التقليدي، ولعل اأهم هذه املزايا ما ياأتي:

تع���دد اأدوات التمويل االإ�سالمية: فهناك اأ�ساليب للتمويل قائمة على الر واالإح�سان، كالقر�س . 1

149. ح�س���ني عب���د املطل���ب االأ�س���رج، �سيغ متويل امل�سروع���ات ال�سغرية يف االقت�س���اد االإ�سالمي، درا�س���ات اإ�سالمية، الع���دد 8، مار�س 2010، 
متوفر على املوقع االآت���ي: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22317/1/MPRA_paper_22317.pdf، تاريخ الزيارة 

.2010/10/1
 International Trade Centre, Islamic Banking – A Guide for Small and Medium Sized  150
Enterprises, Geneva, 2009, availableat:http://www.intracen.org/publications/Freepublica-
 ;tions/Islamic_Banking.pdf, pp. 5, 48-49; Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 31

بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 24، هام�س71.
151. كلمة ال�سيد يانز تويبورغ – فراندزن، ممثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، "املوؤمتر الوطني االأول ل�سناعة التمويل ال�سغري يف فل�سطني 
http:// :نحو �سيا�سة وطنية ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 13 كانون االأول 2009، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوفر على املوقع االآتي -

www.palmfi.ps/-upload/file/Booklet-.pdf، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
152. كلمة ال�سيد اأنور اجليو�سي، رئي�س جمل�س اإدارة �سراكة، "املوؤمتر الوطني االأول ل�سناعة التمويل ال�سغري يف فل�سطني - نحو �سيا�سة وطنية 
http://www.palmfi. :ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 13 كانون االأول 2009، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوفر على املوقع التايل

ps/-upload/file/Booklet-.pdf، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
153. بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 42، �س 66.
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احل�س���ن وال�سدقات التطوعية والزكاة والوقف154، واأخ���رى قائمة على امل�ساركات، كامل�ساربة 
وامل�سارك���ة واملزارع���ة، وثالثة قائمة عل���ى االئتمان التجاري، كبيع املرابح���ة، وبيع ال�سلم، وبيع 
اال�ست�سن���اع، والتاأجري املنتهي بالتملي���ك155؛ االأمر الذي يوؤدي اإىل اإتاح���ة املجال ب�سكل اأو�سع 

لتمويل امل�سروعات ال�سغرية156.

خالف���ا للقرو�س الت���ي تقدمها امل�س���ارف التجارية، تتن���وع اأدوات التموي���ل االإ�سالمي بح�سب . 2
االحتياج157، وت�ستخدم يف كل قطاٍع ولكل فئة م�ستهدفة اأداة متويل معينة158.

تقوم اأدوات التمويل االإ�سالمية على اأ�سا�س درا�سة اجلدوى االقت�سادية، واحلالل من الناحية . 3
ال�سرعي���ة، ما يعنى اأن امل�سروعات ال�سغرية التي تطل���ب التمويل تخ�سع لالأولويات االإ�سالمية 
م���ن �سرورّيات وحاجّي���ات وحت�سينات159، وبالت���ايل حتقيق التنمية االقت�سادي���ة واالجتماعية 

امل�ستدامة160.

توفر اأدوات التمويل االإ�سالمية دعًما مالًيّا وغري مايل للم�سروع، وتهتم اأ�سا�ًسا بربحية امل�سروع . 4
ال مبوارده، وال تكون الربجية مبوجبها حمددة �سلفا واإمنا مرتبطة بنتائج امل�سروع161.

تنق���ل اأدوات التموي���ل االإ�سالمي���ة التموي���ل من اأ�سل���وب ال�سم���ان والعائد الثاب���ت اإىل اأ�سلوب . 5
املخاط���رة وامل�ساركة، والغنم بالغرم، فال جم���ال هنا ال�ستفادة طرف على ح�ساب اآخر كما يف 

التمويل التقليدي، وهي بذلك حتقق معيار العدل يف املعامالت162.

تعد اأدوات التمويل االإ�سالمية اأكرث مرونة واإنتاجية من نظام الفائدة التي تثقل كاهل املدينني، . 6
فنظ���ًرا لتجن���ب هذه االأدوات �سع���ر الفائدة ثمًن���ا لالإقرا�س واالقرتا�س باعتب���اره ربا حمرًما 
�سرع���ا163؛ تهتم موؤ�س�سات متويل امل�سروع���ات ال�سغرية بال�سرورة ب���اإدارة اال�ستثمار بداًل من 

154. ملزيد من التف�سيل، انطر: حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 43 – �س 55.
155. ق���ارن: اأن����س احل�سن���اوي، اأهمية التمويل االإ�سالم���ي االأ�سغر لل�س���وق الفل�سطينية ولالقت�س���اد الفل�سطيني – التموي���ل االإ�سالمي: درا�سة 
ميداني���ة، ورقة عمل مقدمة اإىل "املوؤمت���ر الوطني االأول ل�سناعة التمويل ال�سغري يف فل�سطني - نحو �سيا�سة وطنية ل�سناعة التمويل ال�سغري"، 
http://www.palmfi.ps/-upload/file/ :االأح���د 13 كان���ون االأول 2009، فن���دق الب�ست اإي�س���رتن، رام اهلل، متوافر على املوق���ع االآت���ي

AnasHasnawi.pdf، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
156. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 338.

. International Trade Centre, Ibid, p. 11  157
158. اأن�س احل�سناوي، مرجع �سابق؛ ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

159. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
160. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 338.

161. اأن�س احل�سناوي، مرجع �سابق.
.International Trade Centre, Ibid, p. 50 .338 162. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س

163.  ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
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اإدارة االإقرا�س، وباجلدوى االقت�سادية للم�سروع بداًل من ال�سمانات164. 

ت�سم���ن اأدوات التموي���ل االإ�سالمي التنمية احلقيقية، عن طريق التاأك���د من ا�ستخدام التمويل . 7
املت���اح يف م�ساريع حقيقية، يف حني اأن االأموال املقرت�سة مبوجب اأ�ساليب التمويل التقليدية قد 
ت�ستخدم الأغرا�س �سخ�سية، بعيدة كل البعد عن امل�سروعات التي الأجلها مت اإعطاء التمويل165.

وفيم���ا يلي �سيتم بيان اأن���واع اأدوات التمويل االإ�سالمي )الف���رع االأول(، وبع�س التجارب العملية يف 
ا�ستخدامها )الفرع الثاين(.

الفرع االأول
اأنواع اأدوات التمويل االإ�صلمي

تتمث���ل اأدوات التموي���ل االإ�سالمي التي يكرث العمل بها يف املوؤ�س�س���ات املالية يف الدول املختلفة اليوم 
يف االأدوات القائم���ة على امل�س���اركات، كامل�ساربة وامل�ساركة واملزارعة، وتل���ك القائمة على االئتمان 
التج���اري كاالإجارة )مثل التاأج���ري املنتهي بالتمليك( والبي���ع )مرابحة اأو �سل���م اأو ا�ست�سناع(166، 

وفيما ياأتي بيانها:

: امل�صاربة:  اأوالاً
وه���ي �سرك���ة بني اثنني اأحدهم���ا يقدم املال )وهو رب امل���ال، املالك امل�ستفي���د اأو امل�ستثمر( واالآخر 
يق���دم العمل167 )وهو امل�سارب اأو امل�سروع ال�سغ���ري(، ويجوز للم�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل مبوجبه 
اأن تدفع مثاًل مااًل اىل امل�سارب الذي يرغب يف اإن�ساء م�سنع، اأو لديه رغبة يف الزراعة168، اأو ميكن 
اأن يدخل امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل �سريًكا يف �سركة ا�ستثمارية قائمة عر متويلها، وعلى اأن يتم 
تقا�س���م االأرباح ح�سب االتفاق بينهما169. ووفقا الأحكام امل�ساربة ال يتحمل امل�ستثمر خ�سارة تتجاوز 
راأ�سمال���ه170، ما يعني ع���دم جواز اأن يقوم امل�سارب بتجارة تفوق قيمته���ا �سقف التمويل املقدم من 

164. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 338.
165. با�سل جرار، مرجع �سابق.

166. وق���د تب���ني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 53،8٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة يف فل�سطني التي تتعامل بالتمويل االإ�سالمي تلجاأ اإىل املرابحة، و 
30،8٪ ي�ستخدم البيع الأجل، و 7،7٪ ي�ستخدم امل�ساركة، و 7،7٪ ي�ستخدم املزارعة.

167. ه�سام جر، اإدارة امل�سارف االإ�سالمية: اأ�سولها العلمية والعملية، نابل�س، 2001، �س 151؛ حممد عبد الغفار ال�سريف، التمويل امل�سريف 
املجم���ع تعريف���ه – �سيغه – اأحكام���ه ال�سرعية، جملة احلقوق – جامعة الكويت، ال�سنة التا�سعة ع�سة، الع���دد الثالث، �سبتمر 1995، �س 260؛ 

.International Trade Centre, Ibid, pp. 9, 12
168. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 152، �س 162.

. International Trade Centre, Ibid, p. 9  169
 International Trade Centre, Ibid, p. 9. Islamic Research and Training Institute, Ibid,  170

.p. 35
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امل�س���رف اأو موؤ�س�س���ة التمويل171، وال يتحمل امل�س���ارب خ�سارة تتجاوز وقته وعمل���ه يف امل�سروع172، 
ولكن يتحمل كل خ�سارة ناجتة عن االإهمال اأو اإ�ساءة ا�ستخدام التمويل173.

وحت���ى يت�سنى اقت�سام الربح ب���ني الطرفني يلتزم امل�ستثمر بت�سليم امل���ال اإىل امل�سارب174، و�سريطة 
اأن يك���ون ه���ذا املال نقًدا175 معني املقدار176. وال يجوز اأن يكون الربح الذي يعود على امل�ستثمر مبلغا 
ثابًت���ا، واإمن���ا ح�سة �سائعة من االأرباح الت���ي يحققها امل�سروع177. وال يج���وز للم�ستثمر اأن يتدخل يف 
عمل امل�سارب178، واإن كان يجوز له فقط مراقبته ومتابعة اأدائه179. وتنتهي امل�ساربة بانتهاء العمل، 
اأو ه���الك امل���ال، اأو حل���ول االأجل املتف���ق عليه اإن كانت موؤقت���ة180، وكذلك بامل���وت واجلنون وفقدان 

االأهلية181.

وبوج���ه ع���اّم تكون امل�ساربة على نوعني: مطلقة، اأو مقيدة182. وتك���ون مطلقة عندما يقدم امل�ستثمر 
امل���ال من غري تعيني العمل واملكان والزمان، واإمنا يرتك للم�سارب احلرية يف الت�سرف كيف �ساء، 
دون اأن يلت���زم بالرج���وع اإىل امل�ستثم���ر اإال بعد انته���اء امل�ساربة183. وتكون امل�سارب���ة مقيدة عندما 

ي�سرتط امل�ستثمر على امل�سارب بع�س ال�سروط ل�سمان ماله امل�ستثمر من قبله يف امل�ساربة184.

وتنق�سم امل�ساربة من حيث طبيعة امل�سروع اإىل امل�ساربة التجارية وامل�ساربة االإنتاجية، ولعل املجال 
التج���اري ه���و اأ�سا�س العم���ل يف امل�ساربة، بحيث يك���ون للم�سارب التجارة يف راأ����س املال بحدود ما 
ا ا�ستخدام امل�ساربة يف م�سروع �سناعي، فاأخًذا باحل�سبان ما  يتطلبه العرف185. غري اأنه يجوز اأي�سً
توف���ره امل�ساربة من توزيع عادل للمخاطر بني امل�ستثمر وامل�سارب، فهي ت�سجع الراغبني يف العمل، 
وبخا�س���ة اأ�سحاب امله���ارات، على اإقامة م�سروعات �سغرية لقاء ح�سول���ه على التمويل الالزم من 

 International Trade Centre, Ibid, p. 13.  171
.International Trade Centre, Ibid, p. 9 .157 172.  ه�سام جر، مرجع �سابق، �س

.International Trade Centre, Ibid, p. 13 173. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 339؛ حممد ال�سريف، مرجع �سابق، �س 264؛
174.  حممد ال�سريف، مرجع �سابق، �س 263.
175. حممد ال�سريف، مرجع �سابق، �س 263.

176. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 155؛ حممد ال�سريف، مرجع �سابق، �س 263.
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امل�ستثم���ر186. وبذلك ت�سهم امل�ساربة يف حتقيق التنمية عن طريق اإن�ساء م�سروعات �سغرية جديدة 
ت�سته���دف توفري منتج جدي���د، اأو ا�ستخدام تكنولوجيا  جديدة، اأو تطبي���ق فكرة م�ستحدثة، اأو غزو 
اأ�س���واق جديدة187. والأنه ال يجوز للم�ستثمر اأن يتدخل يف عم���ل امل�سارب، فاإن امل�ساربة توفر جمااًل 
وا�سًع���ا اأمام اأ�سحاب امله���ارات لالإبداع والتميز، وت�سخري مواهبه���م وقدراتهم يف االإبداع والتميز، 
دومن���ا عوائ���ق من اأرباب املال. والأن امل�سارب �سريك يف الربح الناجت من امل�سروع، فاإنه ي�سعى عادة 
لب���ذل اأق�س���ى جهوده املمكنة الإجناح فكرته وم�سروعه، ما يعن���ي اأن امل�ساربة بو�سفها اأداة للتمويل 

تقوم على الكفاءة واملهارة واالأمانة لدى امل�سارب188، ال على مالءته املالية.

ثانياًا: امل�صاركة:
يق�س���د بامل�ساركة اال�سرتاك ب���ني �سخ�سني اأو اأكرث، يف ا�ستثمار مال مع���ني اأو اأموال معينة؛ بهدف 
اقت�س���ام االأرباح واخل�سائر الناجتة عن القي���ام بعمل اأو اعمال حمددة189. وميكن اأن تكون امل�ساركة 
متغ���رية، ما يعني اأنها تكون بدي���ال لالإقرا�س بفائدة، من خالل احل�ساب اجل���اري املدين بفائدة، 
حي���ث يتم متويل العميل )امل�سروع ال�سغري( بدفعات نقدية ح�سب احتياجه، ثم ياأخذ املمول ح�سة 
م���ن االأرباح خالل العام190. ويت�سح اأن امل�سارك���ة تختلف عن امل�ساربة يف اأن راأ�س املال يتم تقدميه 
من جميع ال�سركاء191، ولكنها تتفق معها يف اأن امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل يقدم ل�ساحب امل�سروع 

ال�سغري التمويل الالزم192.

وجتوز امل�ساركة يف م�سروع جديد اأو بتوفري اأموال اإ�سافية للم�سروعات القائمة193، ما يعني جواز اأن 
يق���وم امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل بالدخول يف �سراك���ة مع م�سروع �سغري اأو اأكرث، ي�ساهم جميعهم 
يف راأ����س املال، مع اإمكانية اأن ي�سارك امل�سرف اأو موؤ�س�س���ة التمويل يف االإدارة الفعلية للم�سروع194. 
ويت���م اقت�سام االأرباح واخل�سائر بينهم طبًق���ا مل�ساهمتهم يف راأ�س املال195، وبحيث يكون الربح وفًقا 

186. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
187. وق���د تب���ني من جتربة غينيا يف امل�ساربة، اأنه بعد اأن مت رف�سها يف البداية من قبل امل�سارف واملوؤ�س�سات واخلراء املعنيني بزعم اأنها غري 
منظم���ة ون�سب���ة املخاطرة فيها عالية، مت الحًقا تاأ�سي����س اأول �سندوق م�ساربة من قبل الفقراء امل�ستهدفني اأنف�سه���م، بحيث يتم اقت�سام االأرباح 
بن�سبة 60٪ للم�ستفيد و 40٪ لل�سندوق، وقد بلغ عدد امل�ساهمني فيه )108(، وقيمة امل�ساهمات )34( مليون فرنك غيني، ت�ساعف خم�س مرات 

بعد �سنتني، انظر: اأن�س احل�سناوي، مرجع �سابق.
 International Trade Centre, Ibid, p. 13.  188
. International Trade Centre, Ibid, p. 9  189

190. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
.International Trade Centre, Ibid, p. 12 .172 191. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س

.Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 32  .192
.Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 16 .175 193.  ه�سام جر، مرجع �سابق، �س

.International Trade Centre, Ibid, p. 9 .339 194. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س
.International Trade Centre, Ibid, pp. 9, 11  195



81 اجلزء الثاين

ملا اتفقوا م�سبقا ن�سبة �سائعة معلومة196، اأو ح�سب ن�سبة راأ�س مال كل منهم اإذا مل يتفقوا على ن�سبة 
معينة197، واأما اخل�سائر فتكون ح�سب ن�سبة راأ�س مال كل منهم فقط198، ما يعني توزيع املخاطر بني 

الطرفني199.
وامل�سارك���ة اإم���ا اأن تك���ون ثابت���ة بحيث تبقى ح�س���ة كل �سريك يف راأ����س مال امل�س���روع قائمة طوال 
م���دة امل�سروع200، اأو متناق�س���ة )اأي منتهية بالتمليك( بحيث يوافق اأح���د ال�سركاء )وهو امل�سرف 
اأو موؤ�س�س���ة التموي���ل( على منح االآخر احلق يف �س���راء ح�سته يف امل�سروع تدريجًي���ا201، ما يعني اأن 
جن���اح امل�سروع ي���وؤدي اإىل تناق�س ح�سة ال�سريك االأول، وتعاظم ح�س���ة االآخر )�ساحب امل�سروع( 
اإىل اأن ينف���رد بالنهاية يف متّلك راأ�س مال امل�س���روع جميعه202، وبالتايل تغري ن�سبة الربح واخل�سارة 
بالن�سب���ة لكل منهما، وفق���ا ملا يتفقان عليه203. ولدى ا�سرتجاع امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل حل�سته 

يف امل�ساركة بالكامل، يكون املجال مفتوًحا اأمامه لتمويل م�سروعات اأخرى204.
وميكن ا�ستخدام هذه الو�سيلة لال�ستثمار يف امل�سروعات ال�سغرية التي تنتج �سلًعا وخدمات �سرورية، 
يف جم���ال الغذاء والك�ساء واالإ�سكان والتعليم وال�سحة وغري ذلك205، عن طريق م�ساهمة امل�سرف 
اأو موؤ�س�س���ة التموي���ل يف امل�س���روع، وفقا لقاعدة  »الغن���م بالغرم«. وتالئم ه���ذه الو�سيلة امل�سروعات 
ال�سغرية، وبخا�سة عندما تكون امل�ساركة منتهية بالتمليك، اإذ يحث ذلك �ساحب امل�سروع ال�سغري 
عل���ى حتقيق الربح من اأجل اإخراج املمول )امل�س���رف اأو موؤ�س�سة التمويل( ومتّلك امل�سروع206. والأن 
���ا على جناح امل�سروع207،  �ساح���ب امل�سروع ال�سغري ي�ساه���م بح�سة من التمويل، فاإنه يكون حري�سً
ناهي���ك طبًعا عن اإمكانية ا�ستفادته من ا�ستخدام ا�سم امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل ال�سريكة، عند 
ت�سوي���ق منتجات امل�سروع208. ويف املقابل فاإن ربحي���ة موؤ�س�سة التمويل اأو امل�سرف تزداد بزيادة منو 

ن�ساط امل�سروع209.
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.International Trade Centre, Ibid, p. 12 .173 197.  ه�سام جر، مرجع �سابق، �س
.International Trade Centre, Ibid, p. 12 .339 198. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س

Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 23. Islamic Research and Training Insti-  .199
.tute, Ibid, p. 35

200.  ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 175. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
 Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 24. Islamic Research and Training  201

.Institute, Ibid, p. 38
.Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 39 .175 202. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س

. International Trade Centre, Ibid, p. 12  203
.Islamic Research and Training Institute, Ibid, p. 24 .204

205. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 22.
206. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 339.
207. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 339.

208. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 22.

209. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 22.



ف��ل�����س��ط��ني82 ال���������س����غ����رية يف  امل�����ن�����������س�����اآت  ل����ت����م����وي����ل  ال������ق������ان������وين  االإط��������������ار 

وامل�سارب���ة، مثل امل�ساركة، فهي توف���ر للم�سروعات ال�سغرية التمويل النق���دي الالزم من امل�سادر 
الر�سمية كامل�س���ارف االإ�سالمية، اأو غري الر�سمية من االأ�سخا�س العاديني210، ولكن يف كل االأحوال 
عل���ى ح�س���اب ملكي���ة امل�سروع ذات���ه211، ما يعن���ي اأن على �ساح���ب امل�س���روع اأن يلج���اأ اإىل امل�ساركة 
املتناق�س���ة212، اأو اإىل و�سيلة متويلية اأخ���رى، اإذا مل يكن م�ستعدا للتنازل بخ�سو�س ملكية امل�سروع. 
وحت���ى بعد اأن تتك���ون �سركة امل�ساربة اأو امل�ساركة مب�ساهمات م���ن اأطرافها، فهي ذاتها - وبخا�سة 
اإذا كان���ت ملدة طويلة - قد حتتاج اإىل متويل ن�ساطاتها الحًقا، عن طريق اللجوء اإىل اأدوات التمويل 

االإ�سالمية االأخرى213.

ثالثاًا: املزارعة:
ويق�سد بها امل�ساركة بني طرفني يقوم اأحدهما بتوفري االأر�س واالآخر بزراعتها، على اأن يكون الناجت  
ل�ساح���ب االأر�س والزارع مًعا214. ويف احلقيقة ميكن للم�سرف، اأو موؤ�س�سة التمويل، متويل القطاع 
الزراع���ي بط���رق خمتلفة، كاأن يقوم ب�سراء اأرا����سٍ زراعية، وتقدميها للمزارع���ني لزراعتها مقابل 
ح�سة من املح�سول215، اأو اأن يقوم ببيع البذور وال�سماد الأ�سحاب االأرا�سي الزراعية مقابل ح�سة 
م���ن املح�س���ول، اأو �سداد ثمنه���ا نقًدا عند جني املح�س���ول216، اأو اأن يقوم بتق���دمي االآالت الزراعية 
للمزارعني عن طريق التاأجري اأو امل�ساركة217، اأو اأن يقوم ب�سراء املح�سول عن طريق بيع ال�سلم218.

واجلدي���ر باالإ�سارة اأّن هذه االأداة من اأدوات التمويل ق���د ا�سُتخدمت بنجاح يف ال�سودان وباك�ستان، 
واأحدث���ت تنمي���ة زراعية فعال���ة219. والأن القطاع الزراع���ي يعد من اأهم القطاع���ات االقت�سادية يف 
فل�سطني، نظًرا لعظم م�ساهمته يف الناجت املحلي، ويف الت�سدير، ويف ت�سغيل العمال220، والأن ن�سيبه 
م���ن التمويل من امل�سارف التجارية قليٌل ج���دا221؛ فاإن �سيغة املزارعة ميكن اأن تلعب دوًرا بارًزا يف 

تن�سيط هذا القطاع. 
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ا: التاأجري املنتهي بالتمليك:  رابعاً
االإج���ارة عموًما عقد على منفعة مباحة معلومة222 مًدة معلومة، ِبعَو�ٍس معلوم223. ومن اأبرز �سورها 
م���ا ي�سم���ى بالتاأجري املنته���ي بالتمليك، ال���ذي مبوجبه تق���وم املوؤ�س�سة املالية ب�س���راء �سلعة حمددة 
حتديًدا نافًي���ا للجهالة224، وغري قابلة للتلف ال�سريع225، كاملع���دات واالآالت وال�ساحنات واجلرارات 
اأو غريه���ا، اأو ا�ستئجارها226، وم���ن ثم تعيد تاأجريها للم�سروع ال�سغري مقاب���ل مبلغ االإيجار املتفق 
علي���ه، وعلى اأن تنقل ملكية ال�سلعة اإىل امل�سروع ال�سغ���ري )امل�ستاأِجر( اأو على االأقل يكون له اخليار 
ا نوًعا ما، اأو ب�سعرها يف ال�سوق، اأو يف  يف �سرائه���ا يف نهاي���ة فرتة االإيجار227 ب�سعر قد يكون منخف�سً
بع�س االأحيان بدون مقابل، وفقا ملا مت االتفاق عليه بني الطرفني228. ولعل ما يجعل هذا العقد حالاًل 
يف ال�سريعة االإ�سالمية عدم ذكر البيع يف عقد االإجارة، واإمنا يتم اإبرام عقد اآخر منف�سل هو عقد 

وعد باإبرام عقد بيع، اأو هبة االأ�سل املوؤجر للم�ستاأجر، يف نهاية عقد االإجارة229.

وعليه، ي�ستطيع امل�سرف املمول توفري املعدات واالآالت الالزمة الأي من امل�سروعات ال�سغرية، �سواء 
عن طريق �سرائها اأو ا�ستئجارها، ثم يعيد تاأجريها اإىل تلك امل�سروعات، مع احتفاظه مبلكيتها230، 
ويف حال���ة تاأخر امل�سروع عن ال�سداد ميكن للم�س���رف اأن ي�سرتد هذه املعدات واالآالت باعتبارها ما 
زال���ت مل���كا له231، ما يعني اأن هذه ال�سيغة للتمويل تف�سل �سيغة املرابحة232. وال نقا�س يف اأن متلك 
ا للم�سرف، ويف الوقت ذاته اأ�سلوًبا للتغلب  امل�س���رف للمعدات واالآالت حمل العق���د يعد �سماًنا مهمَّ

على اأهم معيقات متويل امل�سروعات ال�سغرية التي ال تتوافر لديها ال�سمانات الكافية233.
ومن ناحية اأخرى يكون الق�سط االإيجاري لتلك املعدات واالآالت بالن�سبة للم�سروع ال�سغري م�سروًفا 
دورًيا من عائد الت�سغيل ميكن حتّمله �سهريًّا234. اأ�سف اإىل ذلك اأن نفقات االإ�سالح وال�سيانة غري 
الت�سغيلية تقع على موؤ�س�سة التمويل، ب�سفتها موؤجًرا، ولي�س على امل�سروع ال�سغري )امل�ستاأجر( وذلك 

222. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 33.
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طوال مدة االإجارة235. وعليه، يوفر التاأجري املنتهي بالتمليك للم�سروعات ال�سغرية احتياجاتها من 
االأ�س���ول الراأ�سمالية الالزمة، دون حاج���ة اإىل تخ�سي�س جزء من اأمواله���ا ل�سرائها، واإلقاء عبء 
على ميزانيتها؛ مما يتيح لها �سيولة اأكر، وبالتايل فر�سة اأو�سع يف توظيف اأموالها يف اأوجه اأن�سطته 

االأخرى، مما يعنى حتقيق املزيد من اال�ستثمارات236.
وتنا�س���ب هذه االأداة م���ن اأدوات التمويل االإ�سالمي امل�سروعات ال�سغرية االإنتاجية، التي حتتاج اإىل 
خطوط اإنت���اج، مثل املطابع وم�سانع التعبئة والتغليف237، وكذلك امل�سروعات ال�سغرية التي حتتاج 

اإيل االأجهزة واملعدات مثل املعامل الطبية238.

ا: بيع املرابحة:  خام�صاً
تع���د املرابحة اأكرث �سيغ التمويل ا�ستخداًم���ا من قبل امل�سارف االإ�سالمية239، ويق�سد بها بيع �سلعة 
معين���ة )كالعقار، اأو ال�سيارات، اأو املعدات الطبية، اأو االجه���زة التي حتتاج اليها امل�سانع، اأو املواد 
االأولية التي ُيحتاج اإليها يف امل�ساريع االإن�سائية اأو غري ذلك، حتى لو كانت بحاجة اإىل اال�سترياد من 
اخل���ارج( ب�سع���ر ي�سمل ال�سعر الذي ا�سرتى البائع ال�سلعة به، م�ساًف���ا اليه هام�س ربح حمدد يدفع 
اإىل البائ���ع240. ويج���وز اأن يكون هام�س الربح ن�سبة مئوية من ال�سعر ال���ذي ا�سرتى البائع ال�سلعة به 
اأو مبلًغ���ا ثابًت���ا، ويغطي هذا الهام�س عادة تكاليف البائع االإ�سافي���ة، مثل نفقات ال�سحن والتخزين 
والنقل وغريها، مما يدخل يف التكلفة االإجمالية لو�سول ال�سلعة اإىل البائع. وعليه يعد هذا البيع من 
بيوع االأمانة والثقة بني امل�سرتي والبائع، من حيث اإف�ساح البائع عن التكاليف احلقيقية لل�سلعة241.

وق���د تطور مفهوم املرابح���ة  ليتنا�سب مع الو�سع التجاري املعا�سر، ومب���ا يظهر اجلوانب التمويلية 
لها، فظهرت للمرابحة �سور جديدة اأهمها:

عق���د املرابحة الب�سي���ط: ومبوجبه يتفق امل�سرف اأو موؤ�س�سة التموي���ل، مع جهة متخ�س�سة يف . 1
التعامل ب�سلعة معينة، على توفري هذه ال�سلعة والتي تكون يف الغالب رائجة، كي يقوم امل�سرف 
اأو موؤ�س�سة التمويل بعر�سها على اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية؛ لبيعها الأجل اأو بالتق�سيط، مع 
اإ�ساف���ة هام����س ربح معني242، يعتمد غالًبا على فرتة ال�س���داد التي يرغب بها �ساحب امل�سروع، 
 International Trade Centre, Ibid, .35 235. اأ�س���رف دواب���ه، مرجع �سابق، �س 340. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �ساب���ق، �س

.p. 16
236. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 341.

237. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
238. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 19.

International Trade Centre, Ibid, p. 7  .239. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

240. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 116. بالنيت فاينن�س، مرجع �سابق، �س 42، هام�س 17.
241. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 116.

242. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 9.
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بحي���ث يزي���د الهام����س كلم���ا زادت الفرتة، وذل���ك ح�سب ن�سب رب���ح مئوية يتف���ق عليها طرفا 
العق���د، وبالتايل تت�سم���ن العملية بجانب البيع ائتماًنا جتاريًّا مينح���ه البائع ل�ساحب امل�سروع 
)امل�س���رتي( 243الذي ي�سدد الثمن فيما بعد م���ن اإيراداته244، اإما مرة واحدة بعد اأجل معني، اأو 
على اأق�ساط245. وفوق ذلك ت�سلح املرابحة اأداة لتمويل امل�سروعات ال�سغرية العاملة يف القطاع 
غري الر�سمي التي ال يتوافر لديها دفاتر حما�سبية اأو �سجل ر�سمي اأو ترخي�س حكومي246، وهو 

حال معظم امل�سروعات ال�سغرية يف فل�سطني.

املرابح���ة لالآمر بال�سراء، اأو مع التعهد بال�سراء: ومبوجبها تقوم موؤ�س�سة التمويل اأو امل�سرف، . 2
وبن���اء عل���ى طلب من امل�سروع ال�سغري، ب�س���راء �سلعة معينة، على اأ�سا����س اأن امل�سروع ال�سغري 
طالب التمويل �سوف ي�سرتي هذه ال�سلعة بعد متّلك موؤ�س�سة التمويل لها، مع هام�س ربح ي�ساف 
اإىل �سع���ر ال�سلع���ة247، الذي يزيد اأو ينق�س ح�سب فرتة ال�س���داد. وتتميز هذه الطريقة للتمويل 
باإمكاني���ة توف���ري م���ا يحتاج اإليه امل�س���روع ال�سغري من مع���دات اأو مواد خام، ع���ن طريق قيام 
امل�س���رف اأو موؤ�س�س���ة التمويل بتلبي���ة احتياجات هذا امل�سروع من االأ�س���ول الثابتة248، اأو �سراء 

املواد اخلام، وم�ستلزمات الت�سغيل التي ت�ستخدم يف �سناعة املنتجات النهائية249.
وتتمثل خماطر هذه الطريقة يف التمويل يف متلك امل�سروع ال�سغري للوحدة االإنتاجية اأو ا�ستخدامها 
النهائ���ي للم���واد اخلام، ثم تعرّث �سداد االأق�س���اط يف اآجالها املتفق عليها250. غ���ري اأنه ميكن التغلب 
عل���ى تلك املخاطر عن طريق احل�سول علي �سمانات من جه���ات حكومية251، اأو القيام برهن املال 
ل252، اأو ا�س���رتاط اإلزام امل�سرتي بحلول جمي���ع االأق�ساط وقطع االأجل  حم���ل املرابح���ة مل�سلحة املموِّ
له���ا، عندما يتاأخر ع���ن �سداد اأحد االأق�ساط يف موعده بدون ع���ذر253. ويف املرابحة لالآمر بال�سراء 
قد ينكث �ساحب امل�سروع عن وعده ب�سراء املال حمل املرابحة، ولذلك يجوز اإلزامه بدفع مبلغ من 

.International Trade Centre, Ibid, p. 7 .243
.International Trade Centre, Ibid, p. 14  .244

245. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 9.
246. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 10.

247. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 340. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 124.
248. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 10.

249. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 21.
250. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

251. فف���ي ال�سعودي���ة مثال يق���دم �سندوق التنمية ال�سناعي �سمانات يف ح���دود 75٪ من التمويل املمنوح للم�سروع���ات ال�سغرية، وذلك �سمن 
برنامج "كفالة متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة" وال�سادر بالقرار الوزاري رقم 1166 لعام 1425 هجرية من قبل معايل وزير املالية، انظر: 

حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 21. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
252. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 11.
253. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 12.
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امل���ال مقدًما ل�سمان جديته، وحلمله على ال�س���راء254، واإذا نكث الحقا ي�سادر من هذا ال�سمان ما 
ل اإال  ل عن االأ�سرار التي ميكن اأن تلحق به جراء ذلك255. ويف كل االأحوال، ال ميلك املموِّ يعو�س املموِّ
الرج���وع على الب�ساعة املمولة لدى تعرّث امل�سروع ال�سغري يف ال�سداد، وال يجوز له اأن يفر�س ر�سوما 
اأو جزاءات على اأ�سا�س املبلغ القائم، ما يعني اأن املبلغ الذي �سيتم ت�سديده من قبل امل�سروع ال�سغري 

ال يزداد مبرور الزمن، كما هو احلال يف القرو�س التقليدية256.

غ���ري اأن املرابحة، بو�سفه���ا اأداة لتمويل امل�سروعات ال�سغرية، تتميز باأنه���ا توفر ل�ساحب امل�سروع 
م���ا يحتاج اإليه بدون اللجوء اإىل االقرتا�س بفائ���دة، ل�سراء ما يلزمه من اأ�سول ثابتة اأو م�ستلزمات 
ت�سغيل257، ومتّكنه من �سداد االأق�ساط امل�ستحقة عليه من عائد مبيعاته258. كما اأنها توفر للم�سرف 
اأو موؤ�س�س���ة التموي���ل و�سيلة لت�سغي���ل اأمواله باأ�سلوب حالل �سرًعا،  وحتقق ل���ه ربًحا ميثل الفرق بني 
تكالي���ف احل�سول على ال�سلعة وثمن البي���ع مرابحة259. وميكن ا�ستخدام املرابحة و�سيًلة للتمويل يف 

جميع قطاعات الن�ساط االقت�سادى، من زراعة،  و�سناعة،  وجتارة،  وخدمات، واإن�ساءات260.

ا: بيع ال�َصلَم �صاد�صاً
تب���ني اأن املرابحة ترد على �سلعة موجودة، اأّما اإذا احتاج �ساحب امل�سروع ال�سغري اإىل متويٍل ل�سلعة 
ف بيع ال�سلم على اأنه  يتم اإيجادها يف امل�ستقبل، ف�سبيله اإىل ذلك هو ال�سلم اأو اال�ست�سناع261. ويعرَّ
بي���ع �سلع���ة معلومة، اإىل اأجل معلوم، وذلك بثمن معلوم حالٍّ عند العقد262، ما يعني اأنه ي�سلح اأي�سا 
بدي���اًل لالإقرا����س بفائدة، من خ���الل نظام اجلاري املدي���ن بفائدة، حيث يتم توف���ري �سيولة نقدية 
للعمي���ل )امل�س���روع ال�سغري( مقابل �سراء منتجاته ودفع ثمنها ح���ااًل، وعلى اأن يكون اال�ستالم فيما 
بع���د الأجل معلوم263. والأنه ي�سرتط يف البيع عموًما وج���ود ال�سلعة املبيعة وقت العقد، فاإن بيع ال�سلم 
يع���د ا�ستثن���اء، ويكون جائًزا عند توفر �سروط معينة كاأن تكون ال�سلعة حمددة264 )اأي قابلة للو�سف 

من حيث الكمية والنوعية واجلودة( وتاريخ الت�سليم ثابت265، من اأجل جتنب اأي نزاع حمتمل.
254. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 129.

255. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 11. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 129، �س 139.
256. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

.International Trade Centre, Ibid, p. 22  .257
258. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 10.
259. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 10.

260. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 11. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
.International Trade Centre, Ibid, p. 8  .261

.International Trade Centre, Ibid, p. 16 .262.حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 19. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق
263. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 23.

.International Trade Centre, Ibid, p. 16  .264
.International Trade Centre, Ibid, p. 8 .265
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ويت�س���ح اأن بي���ع ال�سلم يوفر للم�سروع���ات ال�سغرية النفقات الالزمة للقي���ام باالإنتاج، مع �سدادها 
له���ذا الدي���ن، من خالل منتجاتها، بت�سليمها امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل ما ُيتَّفق عليه من �سلع266. 
وبذل���ك يوفر ال�سلم لها ميزة ت�سويقية باعتبار اأن طالب االئتمان )امل�سروع ال�سغري، البائع( ي�سدد 

ما عليه من ديوٍن �سلًعا من اإنتاجه، مبا ي�سمن وجود طلب على االإنتاج قبل البدء فيه267.

وال�سلم، كاأي عملية ائتمان اأخرى، ينطوى على خماطر عدم ال�سداد اأو ت�سليم ال�سلع املتعاقد عليها 
ف���ى املوعد املحدد، غ���ري اأنه ميكن مواجه���ة هذه املخاطر بالتاأك���د ابتداء من اجل���دارة االئتمانية 
للعمي���ل، عن طريق درا�سة �سلوكه االئتمانى فى معامالته ال�سابقة، اأو بطلب �سمانات منا�سبة منه، 

يقوم امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل بت�سييلها وا�ستيفاء حقه منها، عند التوقف عن ال�سداد268.

وميك���ن ممار�سة هذا العقد م���ن خالل دخول التّجار يف عقود بيوع االآج���ل، بدفع ثمن ما يحتاجون 
اإلي���ه من االأ�سناف املنتج���ة، كاملحا�سيل الزراعية اأو الفواكه اأو املنتج���ات احلرفية مل�سروع �سغري، 
مرة واحدة يف عقد �سلم واحد، اأو على عدة مرات يف عقود �سلم متتابعة، ل�سمان ا�ستالم الب�ساعة 
فى الوقت الذى يحتاجون اإليها فيه269. وكذلك يجوز ملوؤ�س�سة التمويل اأو امل�سرف عقد اتفاقيات مع 
ناٍت ملنتجها النهائي، على بيعها  امل�سروعات الكب���رية التي ت�ستخدم اإنتاج امل�سروعات ال�سغرية مكوِّ
لهم عن طريق عقد ال�سلم املوازي270. ويف حالة قيام امل�سروعات ال�سغرية باإنتاج منتج نهائي تقوم 
موؤ�س�سة التمويل اأو امل�سرف باالتفاق مع بع�س عمالئها )املوزعني( على بيع تلك املنتجات لهم اإما 

�سلًما موازًيا271 اأو مرابحة272.

وميكن ا�ستخدام �سيغة التمويل عن طريق بيع ال�سلم للتمويل الق�سري االأجل للم�سروعات ال�سغرية 
االإنتاجية، التي حتتاج اإىل متويل راأ�س املال العامل )مواد خام، اأو رواتب، اأو م�سروفات ت�سغيلية(، 
اأو للتموي���ل الطويل االأجل، بتمويل راأ�س املال الثابت  للم�سروعات ال�سغرية ل�سراء املعدات واالآالت؛ 
الأن احلد االأعلى لزمن الت�سليم ميكن اأن ميتد اإىل حوايل ع�سر �سنوات كما يقرر الفقهاء273. وكذلك 
ي�ستخ���دم بيع ال�سلم يف متويل امل�سروعات الزراعية ل�سغار الفالحني274، حيث يتم �سراء املح�سول 

266. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 340. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 20.
267. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 21.
268. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 21.
269. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 21.

270. وهو اأن يبيع امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل �سلًما من جن�س ما اأ�سلم فيه قبل قب�سه، انظر: حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 21.
271. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 21. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

272. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 20. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
273. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 20.

.International Trade Centre, Ibid, p. 8 .274
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مقدًما275، اأو يف متويل ال�سلع ال�سناعية، اأو متويل التجارة، ون�ساط املقاوالت276.

ا: بيع اال�صت�صناع �صابعاً
ويق�س���د به التعاق���د على �سنع �سيء معني باأو�س���اف معلومة277، وعلى اأن تك���ون مادته من ال�سانع 
مقاب���ل اأن يدفع امل�ست�سنع مبلًغا معيًنا278 �سواء عند بداية العقد اأو خالل فرتات متفاوته اأثناء اأداء 
ال�سانع للعمل املتفق عليه بينهما279، وذلك ح�سب االتفاق املوجود يف العقد280. وميكن للم�سرف اأو 
موؤ�س�سة التمويل حترير عقد ا�ست�سناع بينه وبني �ساحب امل�سروع ال�سغري )امل�سرتي اأو امل�ست�سنع( 
يلت���زم امل�س���رف مبقت�س���اه بت�سليم ال�سلع���ة املطلوبة لهذا امل�س���روع باملوا�سفات املح���ددة يف موعد 
مع���ني للت�سلي���م، وبثمن متفق عليه يدفع على اأق�ساط. ثم يق���وم امل�سرف من خالل معرفته بال�سوق 
وبعمالئ���ه، ال �سّيما اأ�سح���اب امل�سروعات ال�سغرية االآخرين،  بالتعاقد مع اأحد هوؤالء العمالء بعقد 
م�ستق���ل يق�سى باأن ي�سن���ع اأو ينتج العميل املذك���ور ال�سلعة حمل العق���د االأول281، وي�سّلمها يف فرتة 
زمنية معينة، ت�سبق الفرتة املحددة يف العقد االأول، وبثمن يقل عن الثمن االأول، بهام�س ميثل عائد 
امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل من وراء العقد، ويقوم امل�سروع ال�سغري)امل�سرتي اأو امل�ست�سنع( بدفع 
الثم���ن على دفعات، وفًقا ملراحل اإنتاج ال�سلعة؛ ل�سمان ا�ستخدام التمويل فيما خ�س�س له282. وبعد 
ذل���ك تق���وم موؤ�س�سة التمويل با�ستالم ال�سلعة م���ن البائع )ال�سانع( يف ميع���اد ا�ستالمها، وت�سّلمها 
للم�س���رتى )امل�ست�سن���ع(283. وبالنتيجة، متّك���ن �سيغة التمويل هذه اأ�سح���اب امل�سروعات ال�سغرية 
)االآخري���ن( م���ن التغلب عل���ى م�ساكلهم التمويلي���ة والت�سويقية، ب���دون التعر�س ملخاط���ر القرو�س 
وفوائدها، وامل�ساكل القانونية واالقت�سادية املرتبطة بها284، ويف الوقت ذاته توفر ل�ساحب امل�سروع 

ال�سغري امل�ست�سنع ال�سلع التي يحتاج اإليها.

ويع���د اال�ست�سن���اع م���ن ال�سي���غ التمويلية التنموي���ة؛ الأنه ُي�سه���م يف اإن�ساء وح���دات جديدة مل تكن 

275. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
276. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 20.

.International Trade Centre, Ibid, p. 8 .277
278. ه�سام جر، مرجع �سابق، �س 179.

 International Trade Centre,Ibid, pp. 8, 17.  279
280.  ويذك���ر اأن اال�ست�سن���اع  لدى املذاهب الفقهية الثالثة –املالكية وال�سافعية واحلنابلة-  يعد نوعا من ال�سلم ي�سمى »ال�سلم يف ال�سناعات" 
بينم���ا ي���رى احلنفي���ة اأنه عقد م�ستقل بذاته، ما يعني اأن احلنفي���ة ال ي�سرتطون ت�سليم الثمن عند التعاقد بل ميك���ن تاأجيله اأو تق�سيطه، اأما لدى 
املذاهب الثالثة االأخرى فاإنه يلزم اأن تطبق عليه كل �سروط ال�سلم ومن اأهمها ت�سليم الثمن عند التعاقد، انظر: حممد عبد احلليم عمر، مرجع 

�سابق، �س 19 – �س 20.
281. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.

.Compare: International Trade Centre, Ibid, p. 8  .282
283.  اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 340.

284. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
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موج���ودة م���ن قبل285 مثل ت�سني���ع خطوط اإنتاج جدي���دة اأو ما �سابه ذل���ك286، وينا�سب اال�ست�سناع 
كذل���ك امل�سروعات ال�سغ���رية القائمة التي تريد التو�سع يف حجم اأعمالها، عن طريق زيادة خطوط 

االإنتاج احلالية لديها287.

ويت�س���ح اأن اأدوات التموي���ل االإ�سالم���ي تنا�س���ب كل املراح���ل التي مي���ر فيها امل�س���روع: ففي مرحلة 
التاأ�سي����س والتزود باملع���دات واالآالت، تفيد �ساحب امل�سروع كلٌّ من املرابح���ة واالإجارة والبيع الأجل 
واملزارع���ة، ويف مرحل���ة التطوير واالإنت���اج التي يحتاج خالله���ا �ساحب امل�س���روع اإىل النقود تفيده 
امل�سارب���ة وامل�سارك���ة، ويف مرحلة ت�سوي���ق منتجات امل�سروع يفي���د ال�سلم واال�ست�سن���اع288. ويف كل 

االأحوال، متر عملية التمويل وفًقا الأدوات التمويل االإ�سالمي يف املراحل االآتية289:

يتق���دم �ساحب امل�سروع ال�سغري بطلب للم�سرف اأو موؤ�س�س���ة التمويل، يعر فيه عن رغبته يف 	 
احل�سول على متويل مل�سروع معني.

يدر����س امل�س���رف اأو موؤ�س�سة التمويل طلب �ساحب امل�سروع، يف �س���وء درا�سة اجلدوى املقدمة 	 
من���ه، باالإ�ساف���ة اإىل اال�ستعالم عن���ه، والزيارة امليدانية ل���ه؛ من اأجل التع���رف اإىل �سخ�سية 
العمي���ل، و�سمعته، ورغبته وقدرته على ال�سداد، وخرت���ه ومقدرته على اإدارة ن�ساطه، ومركزه 

املايل، وال�سمانات التي ي�ستطيع تقدميها، �سواء اأكانت �سمانات عينية اأم �سخ�سية.

م امل�سرف اأو موؤ�س�سة التموي���ل املوقف االئتماين للم�سروع، وقد يرف����س متويله، اأو يطلب 	  يَق���وِّ
بيان���ات اإ�سافي���ة التخاذ الق���رار التمويلي، اأو ياأخ���ذ بالفعل قراًرا بتمويل امل�س���روع اإذا تبني له 
�سالم���ة موقفه، وج���دواه من الناحية االقت�سادي���ة واالجتماعية، ومن ثم يق���وم بتنفيذ القرار 
التمويل���ي وفًقا للمبل���غ وال�سمانات واالأ�سل���وب التمويلي االإ�سالمي املنا�س���ب، حيث يتم اختيار 

واحدة اأو اأكرث من اأدوات التمويل املذكورة اأعاله.

يق���وم امل�س���رف اأو موؤ�س�سة التموي���ل بالرقابة واملتابع���ة للتمويل املمنوح للم�س���روع؛ للتاأكد من 	 
ا�ستخدام���ه يف الغر�س املخ�س�س ل���ه، واإذا تعرّث �ساحب امل�سروع، ل�سبب اأو الآخر، يتم التعامل 
مع���ه ح�سب طبيعته: فاإذا كان مماطاًل، اأي قادرا لكن���ه غري راغب يف ال�سداد، جاز للم�سرف 
اأو موؤ�س�س���ة التمويل ا�سرتداد حقوقها من خالل م���ا بحوزتها من �سمان، اأو رفع اأمره للق�ساء، 
م���ع �سرورة التن�سيق بني موؤ�س�س���ات التمويل و�سلطة النقد ب���كل م�سداقية، حلظر التعامل مع 

285. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
.International Trade Centre, Ibid, p. 17 .286

287. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 21. ح�سني االأ�سرج، مرجع �سابق.
288. اأن�س احل�سناوي، مرجع �سابق.

289. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 339.
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ه���ذا العمي���ل. واإذا كان راغب���ا يف ال�سداد، لكنه غري ق���ادر على ذلك، ملا يعاني���ه من �سعوبات 
موؤقت���ة، وجب على امل�س���رف اأو موؤ�س�سة التموي���ل م�ساعدته، والوق���وف اإىل جانبه، عن طريق 
تق���دمي متويل اإ�سايف ل���ه، اأو تاأجيل �سداد التموي���ل امل�ستحق اإىل تاريخ الح���ق، اأو حتى اإ�سقاط 
ج���زء م���ن قيمة التمويل؛ خ�سية اأن ي���وؤدي الت�سدد بحقه اإىل اإعالن اإفال�س���ه، وت�سفيته، دومنا 
فائ���دة كب���رية تعود على املمّول. واأما اإذا كان �ساحب امل�سروع راغًبا يف ال�سداد، لكنه غري قادر 
ا اأو م�ستقبال، وجب على امل�سرف اأو موؤ�س�سة التمويل التفاهم معه، واإقناعه يف  على ذلك حاليًّ

ت�سفية امل�سروع؛ ملا يف ذلك يف هذه احلالة من م�سلحة للطرفني مًعا290.

الفرع الثاين
جتارب عملية للتمويل االإ�صلمي

الأن التموي���ل م���ن اأه���م معيقات تنمي���ة امل�سروعات ال�سغرية، ف���ال بد من حلول تتنا�س���ب مع البيئة 
االجتماعي���ة واالقت�سادية للمجتمع. وفيما ياأتي نعر�س لبع����س التجارب العملية للتمويل االإ�سالمي 

يف دول خمتلفة:

: جتربة بنك في�صل االإ�صلمي ال�صوداين: اأوالاً
يعمل هذا البنك على توزيع التمويل على القطاعات االقت�سادية املختلفة، تقليال للمخاطر وتوزيعها، 
وعلى  ن�سر الوعي امل�سريف االإ�سالمي، اإىل جانب ربط التنمية االقت�سادية مع التنمية االجتماعية. 
وي�ستخدم بنك في�سل العديد من اأدوات التمويل االإ�سالمي لتمويل امل�سروعات ال�سغرية، كاملرابحة، 
وامل�سارك���ة، وامل�ساربة، وال�سلم، واملزارعة، واالإجارة، اإ�سافة اإىل تكثيف البحث عن �سيغ اإ�سالمية 
جدي���دة؛ حتقيًقا ملتطلبات العمالء. وقد قام البن���ك بتخ�سي�س فرع لتمويل املن�ساآت ال�سغرية، مع 
منح بع�س االمتيازات، مثل االإعفاء من هام�س اجلدية، وقبول ال�سمانات ال�سخ�سية. ولقد اأ�سهمت 
ه���ذه التجرب���ة يف التنمي���ة الزراعية وال�سناعية، كما حق���ق البنك االإ�سالمي منه���ا جناًحا وعائًدا 

مرتفًعا291.

ثانياًا: جتربة بنك التمويل امل�صري:
يعد هذا البنك واحًدا من امل�سارف االإ�سالمية بجمهورية م�سر العربية، وقد قام البنك، وبالتن�سيق 

مع �سندوق ال�سمان االجتماعي مب�سر، بن�ساط لتمويل امل�سروعات ال�سغرية وذلك من خالل292:

تخ�سي�س بع�س فروعه لتمويل تلك امل�سروعات ال�سغرية.أ. 
290. اأ�سرف دوابه، مرجع �سابق، �س 341. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 12 – �س 13، �س 23.

291. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 30. حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 18.
292. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 31.
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اإعداد دليل اإجراءات لتمويل امل�سروعات ال�سغرية.ب. 
ا�ستخ���دام اأدوات التمويل االإ�سالم���ي لتمويل تلك امل�سروعات، كامل�سارك���ة املتناق�سة واملنتهية ج. 

بالتمليك، والتاأجري مع الوعد بالتمليك.

ولق���د تبني حتول العديد م���ن العمالء من نظام التموي���ل بالفائدة من البن���وك التقليدية، اإىل هذه 
الفروع الأن هذه ال�سيغ تنا�سب م�سروعاتهم ال�سغرية.

ثالثاًا: برنامج كفالة متويل املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة بال�صعودية:
وه���و برنام���ج مت اإ�سداره مبوجب القرار الوزاري رقم 1166 لع���ام 1425 ه�، ويتويل اإدارته �سندوق 
التنمي���ة ال�سناع���ي ال�سعودي، بالتعاون م���ع البنوك ال�سعودي���ة، الإن�ساء �سندوق مببل���غ 200 مليون 
ري���ال، منا�سف���ة بني ال�سن���دوق والبنوك، من اأجل �سم���ان متويل امل�سروع���ات ال�سغرية. ومبوجب 
ه���ذا الرنامج، يق���وم ال�سندوق بكفالة خماط���ر متويل امل�سروعات ال�سغ���رية، طبًقا ملجموعة من 
ال�س���روط وال�سوابط املح���ددة مبلف االإجراءات والتعليمات املنظمة للكفال���ة293. وفوق ذلك، ت�سعى 
امل�سارف والفروع االإ�سالمية يف البنوك التقليدية يف اململكة، لتمويل امل�سروعات ال�سغرية بال�سيغ 

االإ�سالمية294.

ا: جتربة فل�صطني: رابعاً
جت���ب االإ�س���ارة يف هذا ال�س���دد اإىل اأن قانون امل�س���ارف الفل�سطيني رقم 2 ل�سن���ة 2002 )وكذلك 
م�ّس���ودة القان���ون املعّدل( تنظ���م وت�سبط اأعمال امل�س���ارف االإ�سالمية التي تخ�س���ع جميع اأعمالها 
واأن�سطته���ا مل���ا تفر�سه اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية295. واأخ���ًذا باحل�سبان اأن كثرًيا من النا�س حتجم 
ع���ن التعامل مع امل�س���ارف التجارية وموؤ�س�سات التمويل التقليدي���ة الأ�سباب �سرعية؛ مما يوؤدي اإىل 
حرمان اأعمالهم م���ن التمويل رغم احلاجة اإليه، فاإن وجود امل�سارف االإ�سالمية وتنظيمها و�سبط 
عملها يف فل�سطني يوفر البيئة املالئمة حل�سول هذه ال�سريحة على التمويل الالزم لنمو م�سروعاتها 

ال�سغرية وتطويرها. 

293. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 31.

294. حممد البلتاجي، مرجع �سابق، �س 31.
295. ووفق���ا للم���ادة االأوىل من هذا القانون يق�سد بامل�سرف االإ�سالمي "اأي �سركة م�ساهم���ة عامة تهدف اإىل جتميع املدخرات من االأ�سخا�س 
الطبيعي���ني اأو االعتباري���ني من اأجل ا�ستخدامها يف اأوجه التمويل واال�ستثمار ل�سالح الفرد واجلماعة وفقا الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية"، وكذلك 
فقد ت�سمن الف�سل الثاين ع�سر من القانون ذاته )املواد 70 - 75( االأحكام التي تتعلق ب�سبط اأعمال امل�سارف االإ�سالمية، وبخا�سة فيما يتعلق 
بخ�سوع جميع اأعمال هذه امل�سارف االإ�سالمية واأن�سطتها ملا تفر�سه اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية )املادة 71(، وخ�سوعها الأحكام قانون امل�سارف 
)امل���ادة 72/اأ(، والتزامه���ا بتعيني هيئة رقابية �سرعية، قبل مبا�سرتها الأعمالها، ال يقل عدد اأفرادها عن ثالثة اأ�سخا�س، ويكون راأيها ملزما يف 

جميع ن�ساطات امل�سرف االإ�سالمي )املادة 75(.
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ولقد مت تطبيق اأ�سلوب التمويل االإ�سالمي يف فل�سطني من خالل برنامج التمكني االقت�سادي لالأ�سر 
الفق���رية (DEEP 296)، وتب���نّي وجود  اإقبال على  هذا النوع من التموي���ل الأ�سباب دينية297. وهنالك 
اإجماع على اأن التمويل االإ�سالمي )وبخا�سة املرابحة( يقلل من عن�سر املخاطرة الناجم عن اإ�ساءة 
ا�ستخ���دام القر����س298. والأن املوؤ�س�سات املالي���ة امل�ساركة يف مثل هذا الرنامج م���ن برامج التمويل 
االإ�سالم���ي )وهي البنك االإ�سالمي للتنمية( هي موؤ�س�س���ات تنموية فاعلة، ومتميزة، ولي�ست جمرد 
و�سيط مايل عادي؛ فاإن العالقة بينها وبني امل�سروع امل�ستفيد هي عالقة �سراكة وت�سامن، ال جمرد 

عالقة دائن مبدين فقط299.
غ���ري اأن موؤ�س�س���ات التمويل ال�سغري تركز فق���ط على اجلانب االإجرائ���ي يف التمويل اال�سالمي، ما 
يعني ال�سعف يف ا�ستخدام اأدوات التمويل االإ�سالمي300. ومع اأن  موؤ�س�سات التمويل تعتقد باأن تكلفة 
التموي���ل االإ�سالمي اأعلى م���ن التمويل التقليدي من البن���وك التجارية، ف���اإن القائمني على برنامج 
DEEP، ال���ذي يعتم���د اأدوات التموي���ل االإ�سالم���ي، يعتق���دون اأن تكلفت���ه اأقل ل���دى تطبيقه ب�سكل 

�سحيح301. 

وفيما يتعلق برنامج DEEP، فقد تولدت يف البداية الهواج�س االآتية302:

�سعوب���ة تقّب���ل اأدوات التموي���ل االإ�سالمي من قبل الفئ���ة امل�ستفيدة من الرنام���ج والعاملني يف 	 
موؤ�س�سات التمويل ال�سغرى. 

ع���دم ا�ستمرار �سندوق االإقرا�س الدوار، بع���د اأن تكون موؤ�س�سات التمويل ال�سغرى قد حفزت 	 
الطل���ب على التمويل االإ�سالم���ي، وا�ستثمرت يف املوارد الب�سرية والبنية التحتية، مما يلحق بها 
خ�سائ���ر مادية، وفقدان مل�سداقيته���ا، وعدم القدرة على و�سع اخلطط امل�ستقبلية، اإ�سافة اإىل 

عدم حتقيق اأهداف امل�سروع االأ�سا�سية، اإال بكمية ونوعية حمدودة.

وملّ���ا كان���ت جتربة متوي���ل املوؤ�س�سات عن طريق القرو����س هي جتربه جدي���دة، بالن�سبة لبع�س 	 
296. كلمة ال�سيد يانز تويبورغ – فراندزن، ممثل برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، "املوؤمتر الوطني االأول ل�سناعة التمويل ال�سغري يف فل�سطني 
- نح���و �سيا�س���ة وطني���ة ل�سناعة التموي���ل ال�سغري"، االأحد 13 كان���ون االأول 2009، فندق الب�س���ت اإي�سرتن، رام اهلل، متوافر عل���ى املوقع االآتي: 

http://www.palmfi.ps/-upload/file/Booklet-.pdf، تاريخ الزيارة 2010/9/23.
297. وق���د تبني م���ن التجربة الغينية اأن الطلب يتزايد على التمويل االإ�سالمي الذي يقدمه البن���ك االإ�سالمي للتنمية، رغم وجود خطوط متويل 
اأخ���رى، اإ�سافة اإىل توج���ه التمويل االأوروبي املحلي ومتويل برنامج االأمم املتحدة للتنمية املحلية نحو التمويل االإ�سالمي، انظر: اأن�س احل�سناوي، 

مرجع �سابق.
298. با�سم مكحول، مرجع �سابق.

299. اأن�س احل�سناوي، مرجع �سابق.
300. با�سم مكحول، مرجع �سابق.
301. با�سم مكحول، مرجع �سابق.

302. با�سل جرار، مرجع �سابق.
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موؤ�س�س���ات التموي���ل؛ فق���د تخّوفت هذه املوؤ�س�سات م���ن عدم القدرة على االلت���زام بال�سداد يف 
مواعيد اال�ستحقاق، وبخا�سة يف �سوء تقّلبات الو�سع االقت�سادي وال�سيا�سي يف فل�سطني.

ومع ذلك، فقد متكنت املوؤ�س�سات ال�سريكة يف برنامج DEEP من توفري التمويل اال�سالمي االأ�سغر 
حل���وايل 1800 عائل���ة، بقيم���ة اإحمالية بلغ���ت �سبعة مالي���ني دوالر303، وقد بداأ ح���وايل٪20  منهذه 
العائ���الت م�سروعها اخلا�ّس من خالل هذا التمويل304 .ويهدف الرنامج اإىل اإن�ساء �سندوق دّوار، 
ي�ستم���ر يف تقدمي التموي���ل للموؤ�س�سات؛ لتق���وم بدورها بتوف���ري التمويل للفقراء املوؤهل���ني، وتتوافر 
حالًي���ا �ستة مالي���ني دوالر راأ�س مال لل�سندوق ال���دوار، مّت اإقرا�سها ملوؤ�س�س���ات التمويل، ويتوقع اأن 
ي�س���ل راأ�سماله اإىل خم�سة وع�سرين ملي���ون دوالر، وميكن اأن يزيد على ذلك عر م�ساهمة مانحني 
ا لتمويل امل�ساريع  اآخري���ن305 .وقد اأثبت الرنام���ج بالنتيجة اأن اأدوات التمويل االإ�سالمي مالئمة جدًّ
ال�سغرية، ولتحقيق اأهداف موؤ�س�سات التمويل ال�سغرى وتعزيز دورها �سريًكا يف عملية اال�ستثمار، 
���ا، واأن ن�سبة جناح امل�سروع���ات التي ح�سلت على  ا واجتماعيًّ ويف تنمي���ة املجتم���ع املحل���ي اقت�ساديًّ
التمويل االإ�سالمي اأكر من غريها التي ح�سلت على متويل بطرق اأخرى، واأن ن�سبة ال�سداد من قبل 
امل�سروع���ات التي ح�سلت على التمويل االإ�سالمي اأعلى ن�سبيًّا من ن�سبة ال�سداد من قبل امل�سروعات 

التي ح�سلت على التمويل التقليدي306.

303. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 43.
304. اإي���اد النابل�س���ي، م�سروع التمكني االقت�سادي للعائالت الفل�سطينية املحرومة – التمويل االإ�سالمي االأ�سغر، ورقة عمل مقدمة اإىل "املوؤمتر 
الوطن���ي االأول ل�سناع���ة التموي���ل ال�سغري يف فل�سطني - نح���و �سيا�سة وطنية ل�سناعة التموي���ل ال�سغري"، االأحد 13 كان���ون االأول 2009، فندق 
الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوافر عل���ى املوقع االآتي: http://www.palmfi.ps/-upload/file/Iyad-Nabulsi.pdf، تاريخ الزيارة 

.2010/9/23
305. اإياد النابل�سي، مرجع �سابق.

306. با�سل جرار، مرجع �سابق.
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املبحث الث�ين
�سبل جت�وز معيق�ت متويل املن�س�آت ال�سغرية 

اإ�ساف���ة اإىل تاأمني و�سول امل�سروع���ات ال�سغرية اإىل التمويل من قبل امل�سارف وموؤ�س�سات التمويل، 
ع���ن طريق اإيجاد موؤ�س�سات ل�سمان خماطر االإئتمان لهذه امل�سروعات )املطلب االأول(، فاإنه ميكن 
اأي�س���ا جت���اوز معيقات متوي���ل امل�سروعات ال�سغ���رية يف فل�سطني، عن طريق حت�س���ني فعالية البيئة 

القانونية يف فل�سطني وزيادتها؛ ل�سمان احلقوق )املطلب الثاين(.

املطلب االأول
موؤ�س�س�ت �سم�ن خم�طر االئتم�ن للمن�س�آت ال�سغرية

اأمام املخاطر واملعيقات التي تواجه ن�ساط امل�سارف، وموؤ�س�سات التمويل، املتعلق بتمويل امل�سروعات 
ال�سغ���رية، ال���ذي ي�سطر امل�سرف التج���اري عادة اإىل ا�س���رتاط تقدمي �سمان���ات )عينية( عالية 
القيم���ة، لتاأمني ا�سرتداد القر�س، وحماية م�سالح املودع���ني اأموالهم لديه؛ اأمام ذلك فقد ظهرت 
احلاج���ة اإىل وجود موؤ�س�سة تتوىل �سمان خماطر القرو�س املمنوح���ة من امل�سارف لهذه امل�ساريع، 
ب�س���ورة اأك���رث عملية واأماًن���ا، وذلك من اأج���ل ت�سجيع امل�سارف عل���ى توفري التموي���ل للم�سروعات 
ال�سغ���رية، وتفادي احلذر الذي كانت تلتزمه جتاهها307، ويف الوقت ذاته تنمية وتفعيل الدور الذي 

متار�سه هذه امل�سروعات يف خلق فر�س عمل جديدة، وتنمية املناطق الريفية والنائية.
ة اأو جهة حكومية308. وتعم���ل موؤ�س�سة الكفالة  وق���د تك���ون موؤ�س�سة الكفالة امل�سرفية موؤ�س�س���ة خا�سّ
امل�سرفي���ة اخلا�سة عن طري���ق فتح ح�ساب م�سريف جاٍر؛  لتغطية حاالت التعرث يف ال�سداد التي قد 
تظهر يف امل�ستقبل من جانب امل�ساريع ال�سغرية املقرت�سة، ويتم متويل هذا احل�ساب من م�ساهمات 
رج���ال االأعمال الراغبني باحل�سول عل���ى القرو�س، اأو عر دعم املنظمات غ���ري احلكومية، اأو من 

خالل جمموعة امل�سارف امل�ساهمة يف هذا الرنامج، والر�سوم التي حت�سل عليها املوؤ�س�سة309.
وق���د تت���وىل احلكومة ب�سفته���ا االعتباري���ة م�سوؤولية الكفال���ة امل�سرفية للمقرت�سني م���ن اأ�سحاب 
امل�سروعات ال�سغرية، ويف حالة التخلف عن ال�سداد، تقوم احلكومة بالدفع من ميزانية خم�س�سة 

307. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 10.
308. فهي تتخذ �سكل مكتب يف كل من الواليات املتحدة االأمريكية وتركيا، اأو هيئات كما يف اليابان، اأو �سركات كما يف م�سر واالأردن، ويف بع�س 
التج���ارب يت���م �سمان املخاطر من خالل تكافل املقرت�سني اأنف�سهم كما يف بنجالدي����س، انظر: عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، 

مرجع �سابق، �س 27.
309. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 20.
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لهذا الغر�س310. ورغم اأن هذا االأ�سلوب يتفادي امل�ساكل االإدارية والبريوقراطية التي قد ترافق عمل 
موؤ�س�سة الكفالة امل�سرفي���ة اخلا�سة، فاإن تطبيق برامج الكفالة امل�سرفية احلكومية يواجه م�سكلة 
اخلط���ر االأخالق���ي، وبخا�سة يف الدول النامي���ة311؛ على اعتبار اأن بع�س املقرت�س���ني �سيميلون اإىل 
ع���دم االلتزام بتنفيذ �سروط االقرتا�س، اعتق���اًدا منهم باأن الت�سديد م�سمون من �سندوق موؤ�س�سة 

الكفالة امل�سرفية، ولن ترتتب اأية عواقب على حاالت التخّلف يف ال�سداد من قبلهم312.

وت�سعى موؤ�س�سة �سمان التمويل املمنوح للم�سروعات ال�سغرية اإىل حتقيق االأهداف االآتية فيما يتعلق 
بتلك امل�سروعات:

ت�سهيل و�سول هذه امل�سروعات اإىل التمويل املقدم من جهات التمويل املختلفة.	 

ال�سم���اح للم�سروعات ذات ال�سمعة اجليدة باحل�سول على االئتمان ب�سهولة، مع اإمكانية زيادة 	 
قيمة التمويل.

تب�سيط اإجرءات احل�سول على االئتمان وت�سهيلها، مبا يكفل �سرعة تنفيذ املعاملة313.	 

واأما فيما يتعلق مبوؤ�س�سات التمويل، فت�سعى هذه املوؤ�س�سة اإىل حتقيق االأغرا�س االآتية:

ت�سجيع هذه املوؤ�س�سات على تقدمي التمويل الالزم للم�سروعات ال�سغرية.	 
تقدمي الدعم الفّني لها فيما يخ�س �سمانات التمويل.	 
جتن���ب خ�سائر القرو�س وح���االت اإفال�س امل�سروع���ات ال�سغرية املقرت�سة، م���ن خالل تزويد 	 

موؤ�س�س���ة التموي���ل باملعلومات الكاملة عن ظ���روف املقرت�س؛ مما ي���وؤدي اإىل تخفي�س تكاليف 
تقييم املخاطر314.

وفيما ياأتي لبيان بع�س التجارب يف الدول املجاورة، فيما يتعلق برنامج الكفالة امل�سرفية، اإ�سافة 
اإىل التجربة الفل�سطينية يف هذا املجال:

310. مثال، مت يف كوريا عام 1976 اإن�ساء �سندوق حكومي ل�سمان القرو�س Korea Credit Guarantee Fund Credit ؛ مل�ساعدة 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة التي تعاين من االفتقار اإىل �سمان للقرو�س، لتمكينها من احل�سول على راأ�س املال املطلوب للقيام بامل�سروع، من 
خالل دفع تاأمني من قبل املقرت�س ي�ساوي ن�سبة حمددة من قيمة القر�س، �سمري زهري ال�سو�س، امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني -مع 
 ،http://articles.alzoa.com/view.php?id=900 :ا�ستعرا�س بع����س التجارب الدولية الناجحة، مقالة من�سورة على املوقع االآتي

تاريخ الزيارة 2010/9/23.
311.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 20 – �س 21.

312. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 8.
313. عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 28؛ ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 11.
314. عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 28؛ ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 11.



ف��ل�����س��ط��ني96 ال���������س����غ����رية يف  امل�����ن�����������س�����اآت  ل����ت����م����وي����ل  ال������ق������ان������وين  االإط��������������ار 

اأوال: التجربة امل�صرية
وفًق���ا لقانون تنمي���ة املن�ساآت ال�سغرية ل�سنة 2004، يكون ال�سن���دوق االجتماعي للتنمية هو اجلهة 
املخت�س���ة بالعمل عل���ي تنمية املن�ساآت ال�سغ���رية واملتناهية ال�سغر، بحيث ين�س���اأ يف كل حمافظة، 
بق���رار من املحافظ، وبالتن�سيق مع ال�سن���دوق االجتماعي للتنمية، �سندوق اأو اأكرث لتمويل املن�ساآت 
ال�سغرية واملتناهية ال�سغر، من خالل املوؤ�س�سات واجلمعيات االأهلية. وتتكون موارد هذه ال�سناديق 
م���ن: التمويل الذي يتاح م���ن ال�سندوق االجتماع���ي للتنمية، وما تخ�س�سه الدول���ة من اعتمادات 
لتمويل هذه ال�سناديق؛ بغر�س متويل املن�ساآت ال�سغرية واملتناهية ال�سغر، وما تخ�س�سه املجال�س 
ال�سعبي���ة املحلية من املوارد املحلي���ة، وكذلك التمويل الذي يتاح من موؤ�س�س���ات التمويل من الهبات 
واملن���ح الت���ي تقدم لدع���م املن�ساآت ال�سغ���رية واملتناهي���ة ال�سغر، امل���ادة )5(. ويق���دم ال�سندوق 
االجتماعي للتنمية متوياًل مي�سًرا، للمن�ساآت ال�سغرية اأو املتناهية ال�سغر من موارده، وفًقا للقواعد 
واالإج���راءات الت���ي ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سن���دوق، وذلك ف�ساًل عما يتيحه م���ن متويل ل�سناديق 
متويل تلك املن�ساآت يف املحافظات، املادة )7(. ويجوز لل�سندوق االجتماعي للتنمية احل�سول على 
التموي���ل الالزم من االأ�سواق املالي���ة املحلية، وذلك بال�سروط واالأو�ساع الت���ي يّتفق عليها مع وزارة 
املالي���ة، وي�ستخدم التمويل الذي يح�سل عليه ال�سندوق يف اإعادة التمويل ل�سناديق تنمية املن�ساآت 
ال�سغرية واملتناهية ال�سغر يف املحافظات، وذلك يف احلدود وال�سوابط التي يقرها جمل�س اإدارته، 
امل���ادة )8(. وين�س���ئ ال�سندوق االجتماع���ي للتنمية، بقرار من جمل�س اإدارت���ه ومب�ساهمة �سناديق 
متوي���ل املن�ساآت ال�سغ���رية واملتناهية ال�سغر يف املحافظات، نظاًما ل�سم���ان خماطر االئتمان التي 
تتعر����س لها ه���ذه املن�س���اآت، ودون اأن يرتتب على ذل���ك اأية اأعباء عل���ى املوازنة العام���ة للدولة، اأو 

موازنات املحافظات315، املادة )9(.
وقد مت اأي�سا اإن�ساء �سركة للكفالة امل�سرفية �سركًة م�ساهمة عامة، طبًقا لقانون ال�سركات امل�سرية 
رق���م )159( ل�سن���ة 1981، مب�ساهمة من ت�سع���ة م�سارف م�سرية ، ذات ملكي���ة م�سرتكة، و�سركة 
تاأم���ني، وكان ذل���ك يف عام 1991316. وته���دف ال�سركة اإىل ت�سجيع امل�سروع���ات ال�سغرية وتنميتها 
يف خمتل���ف املج���االت االإنتاجي���ة واخلدمي���ة وتطويرها، من خ���الل تي�سري ح�سولها عل���ى االئتمان 
امل�سريف اأو لتطوير اأدائها، اأو تي�سري مزاولتها للن�ساط، وذلك كله من خالل توفري ال�سمان لالأموال 
املمنوحة من قبل امل�سارف، ومتار�س ال�سركة عملها من خالل اتفاقية مت توقيعها مع اثنني وثالثني 
315. وف���وق ذل���ك، فقد عمد هذا القان���ون اإىل ت�سهيل اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر، وح���دد جهة واحدة لالإ�سراف عليها تكون 
�ساحب���ة االخت�سا����س يف هذا املجال ممثلة يف ال�سندوق االجتماعي للتنمية الذي يقوم من خالل وحداته باإجراءات الت�سجيل والرتخي�س لتلك 
امل�سروعات، وتعريفها بفر�س اال�ستثمار وخماطرها، واإعداد درا�سات جدوى اأولية عنها، وتقدمي امل�سورة لها عن اأف�سل االأماكن واأح�سن م�سادر 
ال�س���راء، وتزويده���ا بدليل مب�سط لل�سج���الت الكمية واملحا�سبية واالإر�سادات الالزم���ة للتعامل مع اجلهات العام���ة، وتعريفها باملعار�س املحلية 

والدولية، ومعاونتها على اال�سرتاك فيها، وم�ساعدتها يف احل�سول على املعرفة والتطورات يف تقنيات االإنتاج والت�سويق.
316.  فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 29.



97 اجلزء الثاين

م�سرًفا317.

وتقوم ال�سركة بتغطية ما ن�سبته 50٪ من قيمة التمويل املطلوب318، على اأن يكون احلد االأدنى لقيمة 
ال�سم���ان للمن�ساأة الواح���دة 10 اآالف جنيه، واحلد االأق�سى 700األ���ف جنيه م�سري. وعليه، ميكن 
للمن�س���اأة اأن حت�س���ل علي متويل ي���رتاوح ما بني 20 األًفا و 1.4 مليون جني���ه، وتبلغ مدة ال�سمان ما 
ب���ني �ستة اأ�سهر وخم�س �سنوات حًدا اأق�سى ويجوز متديدها. كما يجوز اأن تكون هناك فرتة �سماح، 

وتخ�سم ال�سركة٪1 �سنوًيا من ر�سيد القر�س، مقابل امل�سروفات االإدارية319.

وتق���دم ال�سرك���ة اأنواًعا خمتلفة م���ن ال�سمانات، تتمث���ل يف �سمانات االأطب���اء وال�سيادلة واملراكز 
الطبي���ة ومعام���ل التحلي���ل، وقرو�س ال�سن���دوق االجتماعي، ف�س���اًل عن عدد اآخر م���ن الن�ساطات 
املختلف���ة320. وق���د متكن برنام���ج الكفالة امل�سرفية املنف���ذ من قبل هذه ال�سركة م���ن حتقيق نتائج 
كبرية، خالل ال�سنوات اخلم�س االأوىل من عمله؛ اإذ متّكن من توفري متويل قيمته 697 مليون جنيه، 
�سمنت ال�سركة منها 335 مليون جنيه، ومتو�سط قيمة القر�س الواحد 143 األف جنيه للم�سروعات 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة321. وتقت�سي ال�سيا�سة املتبعة حاليًّا يف ال�سركة ع���دم املوافقة على �سمان اأي 

م�سروع، ما مل يكن ممّواًل ذاتًيا بن�سبة 30٪ اإىل 50٪ من قيمة اال�ستثمار الكلية322.

ثانيا: التجربة االأردنية:
وفقا لقانون البنك الوطني لتمويل امل�ساريع ال�سغرية ل�سنة 2003، يوؤ�س�س يف اململكة البنك الوطني 
لتمويل امل�ساريع ال�سغرية، الذي يهدف ب�سورة خا�سة اإىل ما ياأتي: توفري التمويل الالزم لل�سرائح 
الفق���رية يف املجتم���ع؛ مل�ساعدته���ا عل���ى اإقامة م�ساري���ع اإنتاجية �سغ���رية، للحد من ظاه���رة الفقر 
والبطال���ة يف ه���ذه ال�سرائح، ومتابعة تو�سي���ع قاعدة هذه امل�ساريع، ون�سر ثقاف���ة االإقرا�س املتناهي 
ال�سغ���ر، وكذلك  اأي اأن�سطة اأخ���رى ذات عالقة باأهدافه الرئي�سة. وللبنك يف �سبيل حتقيق اأهدافه 
القي���ام مبا ياأتي: من���ح القرو�س والت�سهيالت االئتمانية لل�سرائح الفق���رية، وا�ستثمار اأمواله ب�سراء 
ال�سندات ال�سادرة عن احلكومة اأو امل�سمونة من قبلها، واالقرتا�س واإ�سدار اإ�سناد قر�س بال�سروط 
التي ي�سعها املجل�س، وفًقا للت�سريعات النافذة بهذا اخل�سو�س، املادة )4(. ويتم تاأ�سي�س البنك من 
حكوم���ة اململكة االأردنية الها�سمية وبرنامج اخلليج العربي لدعم منظمات االأمم املتحدة االإمنائية، 
وي�سج���ل �سرًك���ة م�ساهم���ة خا�سة ل���دى مراقب ع���ام ال�س���ركات، ويخ�سع البنك يف غ���ري احلاالت 

317. مهند حامد واآخرون، مرجع �سابق، �س 24.
318. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 26.

319. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 12.
320. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 29.
321. فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 29.

322. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 12؛ فالح خلف الربيعي، مرجع �سابق، �س 29.
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املن�سو����س عليه���ا يف ه���ذا القانون ويف عق���د تاأ�سي�سه ونظام���ه االأ�سا�سي الأحكام قان���ون ال�سركات 
الناف���ذ املفعول، املادة )5(. ويتوىل جمل����س اإدارة البنك ال�سالحيات االآتي���ة: ر�سم �سيا�سة البنك 
مب���ا يف ذلك حتديد جم���االت اأن�سطته وا�ستثماراته، وو�سع اخلطط والرام���ج الالزمة لتنفيذ هذه 
ال�سيا�سة، وو�سع اأ�س�س حتديد �سرائح امل�ستفيدين من قرو�س البنك والت�سهيالت االئتمانية، مبا يف 
ذل���ك اأ�س����س االإقرا�س وفق اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وذلك مع مراع���اة االأ�سول املتبعة يف العمل 
امل�سريف، وو�سع اأ�س�س ا�ستخدام امل�ستفيدين للقرو�س والت�سهيالت االئتمانية، وت�سديد االلتزامات 
املرتتب���ة عليهم للبنك، وحتديد ن�سب الفوائد والعم���والت والعوائد املالية التي ي�ستوفيها البنك عند 
تق���دمي القرو����س اأو الت�سهيالت االئتمانية، وف���ق اأحكام هذا القانون، امل���ادة )6(. وال يجوز للبنك 
قب���ول ودائع الغ���ري، واإمنا له قبول م�ساع���دات نقدية م�سرتدة، من اأي جهة ترغ���ب يف دعم اأن�سطة 
البن���ك، عل���ى اأن ال ي�ستوفى عنه���ا اأي فوائد اأو عوائد مالي���ة، �سريطة موافقة جمل����س الوزراء على 
ه���ذه امل�ساعدات، اإذا كانت من م�سدر غري اأردين، املادة )9(. وال يجوز توزيع اأي اأرباح على َحَملة 
االأ�سه���م، ويعف���ى البن���ك وجميع معامالته وعقوده م���ع الغري، مبا يف ذلك عق���ود القرو�س، وكذلك 
�سن���دات الكفاالت، م���ن جميع ال�سرائب والر�سوم والرخ�س، واأي اأعب���اء مالية اأخرى، مبا يف ذلك 
�سريبة الدخل، وال�سريبة العامة على املبيعات، ور�سوم طوابع الواردات، ور�سوم اجلمارك، ور�سوم 
اال�ست���رياد وغريها، �سواء كانت عائدة للخزينة اأو اأي من الدوائر احلكومية اأو املوؤ�س�سات الر�سمية 

والعامة. املادة )10(.
ومن اأجل خلق نوع من التوازن بني حجم القرو�س املوجهة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة من جهة، 
وامل�سروع���ات الكبرية من جهة اأخرى؛ فقد ا�سُتحدث برنام���ج �سمان القرو�س الذي تنفذه ال�سركة 
االأردني���ة؛ ل�سمان القرو����س املوجهة للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سط���ة ذات اجلدوى االقت�سادية، 
نظ���ًرا الأهمية هذه ال�سريحة، وم�ساهمتها يف الناجت القومي323. وقد تاأ�س�ست هذه ال�سركة براأ�سمال 

قدره 10 ماليني دينار، عام 1994، وتهدف اإىل حتقيق جمموعة من الغايات324 هي: 
تقدمي ال�سمانات الالزمة لتغطية خماطر متويل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة املمنوحة من . 1

قب���ل امل�سارف واملوؤ�س�س���ات املالية امل�ساركة، مبختلف اآجالها واأنواعه���ا، تغطية كلية اأوجزئية، 
واملوجهة لتاأ�سي����س امل�ساريع االقت�سادية اأوتو�سيعها؛ بغية رف���ع كفاءتها االإنتاجية والت�سويقية، 

وذلك  بهدف خلق فر�س العمل، وتوفري اإمكانيات ك�سب اأو ادخار العمالت االأجنبية.

تق���دمي ال�سمانات الالزمة لتغطية املخاطر يف جمال ائتمان ال�سادرات االأردنية، يف اأي قطاع . 2
م���ن  القطاعات االقت�سادية ب�سكل ع���ام، ويف اأي قطاع اأو جمال يحقق م�سلحة ال�سركة ب�سكل 

خا�س.
323. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 13.

http://www.jlgc.com/arabic/about.htm :324. انظر
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القيام باأعمال اإعادة ال�سم���ان واحل�سول على �سمان مقابل جلميع املخاطر املتعلقة بالتمويل . 3
اأو الأي منها، الذي تقوم ال�سركة ب�سمان تغطيته.

توفري عمليات ال�سمان حل�ساب ال�سركة اخلا�س، اأو جلهات اأخرى.. 4

اإج���راء درا�سات اجل���دوى االقت�سادية وتقييم امل�ساريع، وكذلك الدرا�س���ات الالزمة الأداء اأعمال  . 5
ال�سركة، ومراجعة �سيا�ساتها وتعديلها مبا يتفق وتطور القطاعات االقت�سادية املختلفة يف االأردن.

 تطوي���ر اأدوات اأو و�سائ���ل اأو مناذج م�ستحدثة اأو تقليدي���ة، وتعديلها، وتطبيقها، والتدريب على 6. 
ا�ستخدامها يف خمتلف املجاالت ذات العالقة بال�سركة، مبا يف ذلك تطوير الو�سائل اأو االأدوات  
ل�سم���ان عملي���ات التمويل التي تتف���ق واأحكام ال�سريع���ة االإ�سالمية، ومبا يكف���ل حتقيق غايات 

ال�سركة واأهدافها325.
ونظ���ًرا لك���ون طبيعة عم���ل ال�سرك���ة وتنفيذه���ا لرنامج �سم���ان القرو�س يرتب���ط ارتباًط���ا وثيًقا 
بامل�س���ارف، من خالل توفريها ال�سم���ان لالئتمان الذي تقدمه هذه امل�سارف ملختلف املقرت�سني؛ 
فق���د كان ال ب���د من وجود اإط���ار، يحدد وينظم العالقة الت���ي تن�ساأ فيما بني ال�سرك���ة ب�سفتها جًهة 
منف���ذة؛ ل�سم���ان القرو�س املمنوحة م���ن امل�سارف من جهة، وبني امل�سارف م���ن جهة اأخرى. وقد 
مت عق���د اتفاقي���ة �سمان ب���ني ال�سرك���ة وامل�س���ارف امل�ساركة يف مظل���ة ال�سمان، حم���ددة واجبات 
ا الر�س���وم و�سقف ال�سم���ان واملطالبات بقيمة  ال�سرك���ة وواجب���ات امل�سرف امل�سارك، وحت���دد اأي�سً
ال�سمان، وامل�سروعات املقبول �سمانها وغري املقبول �سمانها، ون�سبة ال�سمان املخ�س�سة للم�ساريع 
امل�ستهدفة. كما ت�سمنت االتفاقية اأحكاًما عامة اأخرى، ومالحق مف�سلة تنّظم العالقة بني ال�سركة 

وامل�سرف امل�سارك326.
ثالثا: التجربة الفل�صطينية

يوجد يف فل�سطني حاليًّا برناجمان ل�سمان القرو�س:

برنام���ج CHF ب�سراك���ة �سن���دوق اال�ستثم���ار الفل�سطيني���ى، وموؤ�س�سة اال�ستثم���ار عر البحار . 1
 (Middle East Investment Initiative, ومب���ادرة ال�س���رق االأو�س���ط لال�ستثم���ار ،OPIC

(MIEE بقيمة 160 مليون دوالر.

ال�سندوق الفل�سطيني االأوروبي ل�سمان القرو�س بقيمة 30 مليون دوالر.. 2

325. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 13 – �س 14.
326. ماهر املحروق، مرحع �سابق، �س 14.
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1. برنامج �صمان القرو�ص للمن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة:
لقد اأطلق �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني هذا الرنامج؛ من اأجل توفري �سمانات مالية للم�سارف، 
لت�سجيعها على اإقرا�س املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، �سواء القائمة اأو تلك التي يف طور االإن�ساء؛ 
وذل���ك من اأجل تطوي���ر اأ�سولها الراأ�سمالية، وزي���ادة فر�س احل�سول على راأ����س مال ُي�ساعدها يف 
تطوي���ر م�ساريعه���ا القائمة، اأو يف خلق م�ساريع لديها مقوم���ات اال�ستمرارية، والقدرة على لعب دور 
اأ�سا����س يف حتفي���ز الن�ساط االقت�س���ادي يف فل�سطني327، وعم���ل ال�سندوق مع �سركائ���ه على توفري 
�سمان���ات مالي���ة للبنوك الإقرا�س امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. ف���اإىل جانب 8 بنوك حملية عاملة 

يف فل�سطني وم�سرتكة يف الرنامج، هنالك موؤ�س�ستان دوليتان رائدتان اأ�سهمتا يف الرنامج هما:
موؤ�س�س���ة اال�ستثم���ار عر البحار (OPIC): وه���ي موؤ�س�سة اأمريكية، تعمل عل���ى تعزيز التطوير . 1

االقت�سادي يف الدول النامية. 
مب���ادرة ال�س���رق االأو�س���ط لال�ستثمار (MEII): وه���ي موؤ�س�سة اأمريكية غ���ري ربحية، تعمل على . 2

تعزيز التطور االقت�سادي، يف ال�سرق االأو�سط.
اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك يتلقى الرنامج دعًم���ا مهًما من جهات دولي���ة عديدة، فعلى �سبي���ل املثال قامت 
احلكوم���ة الرنويجية بتوفري متويل بقيمة 5 مالي���ني دوالر لتغطية النفقات الت�سغيلية للرنامج. كما 
وتقوم وكالة امل�ساعدات االأمريكية USAID بتوفري متويل، بقيمة 2 مليون دوالر، لتغطية م�ساريف 

الدعم الفني املقدم للم�سارف من خالل الرنامج.
ويقدم هذا الرنامج �سمانات للم�سارف لتمويل امل�سروعات ال�سغرية، بحيث تغطي تلك ال�سمانات 
م���ا ن�سبته 70٪ من القر����س، يف حني يتحمل امل�سرف املقر�س ما ن�سبت���ه 30٪ من ن�سبة املخاطرة 
املتبقية. ومما ال �سك فيه اأن هذا الرنامج ي�سهم يف ت�سجيع امل�سارف العاملة يف فل�سطني على منح 
القرو����س، وحتفيز عملية متويل امل�سروعات ال�سغرية، من خالل تبن���ي نظام اإقرا�س اأقّل اعتماًدا 
327. وم���ن اأهم اجلوانب االإيجابية االإ�سافية لرنامج �سمان القرو�س للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة؛ هو توفريه للدعم الفني والتقني للبنوك، 
م���ن اأجل م�ساعدتها يف تطوي���ر املهارات الفنية وامل�سرفية الالزمة لتنفيذ الرنامج، ف�ساًل ع���ن م�ساعدتها يف ذات الوقت على حت�سني م�ستوى 
االإقرا����س لديه���ا، وتطوي���ر اآلية ُمثلى ال�ستغ���الل ودائعها. وقد مت حت���ى االآن عقد 50 جل�سة تدريبي���ة مع موظفي االإقرا����س يف البنوك يف مواقع 
عمله���م، وجل�ست���ي تدري���ب على التدفق النق���دي والتحليل االئتماين، يف حني مت عق���د جمموعة ور�س عمل اأخرى هدف���ت اإىل تقييم االحتياجات 
http://www.pif.ps/ :التدريبي���ة للبنوك، وكذل���ك مناق�سة تقدم �سري الرنامج، وكيفية تطوير اآلياته لال�ستفادة منه بطريقة اأف�سل، انظر

english.php?lang=ar&page=12741823231451. وقد تبني من ا�ستبانة الدرا�سة اأن 70،8٪ من امل�سروعات حمل الدرا�سة 
يف فل�سطني، تعتقد باأن تقدمي خدمات تدريبية للعاملني يف امل�سروع ي�سهم يف تطوير عمل امل�سروع.

وقد مت حتى االآن اأي�سا خلق 3،000 فر�سة عمل جديدة، من خالل امل�ساريع التي قام الرنامج بت�سهيل توفري التمويل لها. ومن املتوقع اأن ُي�سهم 
الرنام���ج خ���الل ال�سنوات اخلم�س املقبلة يف خلق ما جمموعه 15،000 فر�سة عمل يف خمتل���ف اأنحاء الوطن، وذلك من خالل حتفيز ن�ساطات 
القطاعات االقت�سادية املختلفة، وخلق م�ساريع اإنتاجية وخدمتية جديدة ومدرة للدخل �سيدعمها الرنامج. هذا باالإ�سافة اإىل توفري فر�س عمل 
للن�س���اء،  و�سل���ت ن�سبته���ا اإىل 24 ٪ من جممل الوظائف التي مت توفريها حتى نهاية عام 2009؛ ما يعطي دفعة قوية للمراأة الفل�سطينية من اأجل 
http://www.pif.ps/english.php?lang=ar& :االنخ���راط يف �س���وق العمل، والدفع باجتاه حتولها اإىل فرد منتج يف املجتمع، انظر

.page=12741823231451
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على ال�سمانات )العينية( املبالغ فيها، واأكرث تركيًزا على �سيا�سة التدفق النقدي، وجدوى امل�ساريع. 
وحت���ى نهاي���ة �سهر كانون االأول 2009، حقق الرنامج جناحات متمي���زه؛ فقد قّدم �سمانات ل� 228 
ا، مبا ت�سل قيمته اإىل حوايل 51.3 مليون دوالر اأمريكي، تراوح حجم معظم تلك القرو�س ما  قر�سً
بني 10،000 و 200،000 دوالر اأمريكي. ومن املتوقع اأن ي�ستمر الرنامج يف النجاح املت�ساعد خالل 

العام 2010، بحيث ت�سل قيمة ال�سمانات املقدمه اإىل 85 مليون دوالر اأمريكي328.
وقد حر�س �سندوق اال�ستثمار الفل�سطيني، من خالل هذا الرنامج، على �سمولية ا�ستفادة خمتلف 
القطاعات االقت�سادية منه، وقد حظي قطاعا اخلدمات وال�سناعة بالن�سيب االأكر من القرو�س، 
بواقع 22٪ لكل منهما، وتالهما قطاع التجارة بواقع 21٪، كما �سملت القرو�س قطاعات ال�سناعة 
واالإن�ساءات والزراعة وال�سياحة واملوا�سالت وغريها، يف خمتلف املحافظات واملدن الفل�سطينية329.

2. اتفاقيـــة �صمان القرو�ص لتمويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة املوقعة بني بنك 
:EPCGF فل�صطني وال�صندوق االأوروبي الفل�صطيني

بتاري���خ 2009/9/9، مت توقيع اتفاقي���ة �سمان قرو�س ائتمانية بني بنك فل�سطني م.ع.م وال�سندوق 
االأوروب���ي الفل�سطيني ل�سمان القرو�س EPCGF ل�سمان متوي���ل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطه 
احلجم يف فل�سطني، التي يكفل مبوجبها ال�سندوق االأوروبي ما ن�سبته 60٪ من القر�س، االأمر الذي 
يع���زز قدرة البنك على التو�س���ع يف عمليات االإقرا�س للم�سروعات ال�سغرية، وميكنها من احل�سول 
عل���ى التمويل ال���الزم لتوفري راأ�س املال العامل، باالإ�سافة اإىل اال�ستثم���ار يف راأ�س املال؛ مما ي�سهم 
يف تعزي���ز الق���درة االئتمانية لهذه امل�سروعات، باالإ�سافة اإىل توف���ري فر�س عمل جديدة تعزز النمو 
االقت�سادي. ويكون احلد االأعلى ل�سقف القرو�س هو 100،000 دوالر، وت�سل فرتة ال�سداد فيها اإىل 

5 �سنوات، بغر�س متويل راأ�س املال العامل اأو املوجودات الثابتة330. 
هنال���ك توجه جاد من ال�سندوق الفل�سطيني االأوروبي ل�سمان القرو�س لت�سميم برامج خم�س�سة 
ل�سم���ان قرو�س موؤ�س�سات االإقرا�س ال�سغري، وبفوائ���د 1.5٪ على املحفظة، و1٪ عمولة تدفع ملرة 
واحدة331. ومن حيث املبداأً ت�ستعد مثل هذه ال�سناديق ل�سمان قرو�س موؤ�س�سات متويل امل�سروعات 
ال�سغ���رية، يف ح���ال توافرت متطلبات العمل ومعايريه. وعليه، وحت���ى تقوم هذه ال�سناديق ب�سمان 
اأو�س���ع لقرو����س موؤ�س�سات االإقرا����س ال�سغري، ينبغي له���ذه االأخرية توفري اخلط���ط االإ�سرتاجتية، 

وخطط االأعمال، واأنظمة املتابعة للتقارير االإدارية واملالية332.

.http://www.pif.ps/english.php?lang=ar&page=12741823231451 :328. انظر

.http://www.pif.ps/english.php?lang=ar&page=12741823231451 :329. اأنظر
330. جريدة القد�س، اخلمي�س 10 �سبتمر 2009.

331. با�سم مكحول، مرجع �سابق.

332. با�سم مكحول، مرجع �سابق.
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املطلب الث�ين
توفري البيئة الق�نونية املالئمة لتمويل املن�س�آت ال�سغرية

وفيم���ا يلي �سيتم اإلقاء ال�سوء على بع�س الت�سريعات القائم���ة، وتلك التي ينبغي �سنها يف فل�سطني، 
ذات العالق���ة بتموي���ل امل�سروعات ال�سغرية من قريب اأو بعيد، وهذه هي: قانون امل�سارف، و قانون 
ال�س���ركات، و قان���ون ت�سجيع اال�ستثمار، وم�س���روع قانون �سمان احلقوق يف امل���ال املنقول، وم�سروع 

قانون التاأجري التمويلي. و�سنتناول كالًّ منها يف فرع م�ستقل:

الفرع االأول
قانون امل�صارف

ي�س���ري قانون امل�سارف رقم )2( ل�سنة 2002 على امل�س���ارف وال�سركات املالية، اإال اأنه مل يت�سمن 
اأي���ة اإ�سارة �سريحة ملوؤ�س�س���ات متويل امل�سروعات ال�سغرية. وبتاري���خ 2007/8/20 �سدر قرار عن 
جمل����س الوزراء بتكليف �سلطة النقد، باالإ�سراف والرقابة على موؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة333، 
وكلفه���ا باإ�سدار نظام خا�س لتنظيم عمل ه���ذه املوؤ�س�سات334. ومنذ العام 2006 تبنت �سلطة النقد 
خط���ة اإ�سرتاتيجب���ة للتحول اإىل بنك مركزي كام���ل ال�سالحيات؛ م���ا اأدى اإىل امل�ساهمة يف تطوير 
اأداء كل القطاع���ات اخلا�سع���ة اإىل رقابتها، مبا يف ذلك موؤ�س�سات االإقرا�س335، واإىل �سرورة توفري 
االإط���ار الت�سريع���ي الالزم؛ ما دفعها اإىل اق���رتاح م�سودة قانون امل�سارف ب�سيغت���ه املعدلة، والذي 
ي�س���ع الركيزة االأ�سا�سية لرتخي�س ورقابة موؤ�س�س���ات االإقرا�س336، ما جعل �سلطة النقد تقوم فعال 
باإع���داد م�سودة نظام ترخي�س موؤ�س�سات االإقرا�س337، بعد النقا�س بخ�سو�سها مع جميع االأطراف 
ذوي العالقة338. ولعل الهدف االأ�سا�س لدى �سلطة النقد من وراء ذلك كله يكمن يف حتقيق التكامل 
ب���ني اجله���از امل�سريف وموؤ�س�س���ات االإقرا�س، ويف تعزيز ثق���ة املوؤ�س�سات املحّلي���ة والدولية فيها339. 

333. مهند حامد واآخرون، مرجع �سابق، �س 65.
334. حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 12.

335. ريا����س اأب���و �سحادة، نحو �سيا�سة وطنية ل�سناعة التمويل ال�سغري، ورقة عمل مقدمة اإىل "املوؤمتر الوطني االأول ل�سناعة التمويل ال�سغري 
يف فل�سط���ني - نح���و �سيا�س���ة وطنية ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 31 كانون االأول 9002، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوافر على املوقع 

االآتي: fdp.hedahihS02%dayeR/elfi/daolpu-/sp.fimlap.www//:ptth، تاريخ الزيارة 0102/9/22.
336. املواد: 1/3، 5، 4/6، 11/6، 2/37 من م�سودة قانون امل�سارف. ووفقا لهذه امل�سودة يق�سد مبوؤ�س�سة االإقرا�س املتخ�س�سة "كل موؤ�س�سة 
اأو هيئة اعتبارية من هيئات املجتمع املدين م�سجلة ومرخ�سة يف فل�سطني، وهدفها الرئي�س منح القرو�س الأغرا�س خا�سة وفق ما يحدد بنظام 

خا�س ي�سدر لهذه الغاية"، املادة 1.
337.  ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 34.

338.  كلم���ة ال�سي���د جه���اد الوزير، حماف���ظ �سلطة النقد، "املوؤمت���ر الوطني االأول ل�سناع���ة التمويل ال�سغري يف فل�سطني - نح���و �سيا�سة وطنية 
.fimlap.www//:ptth :ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 31 كانون االأول 9002، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوافر على املوقع االآتي

fdp.-telkooB/elfi/daolpu-/sp، تاريخ الزيارة 0102/9/32.
339.  ريا�س اأبو �سحادة، مرجع �سابق.
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وتتطل���ع �سلط���ة النقد اإىل االإ�سراف على ه���ذه املوؤ�س�سات340، بهدف تعزيز مب���ادئ احلوكمة لديها، 
م���ن خالل: حتدي���د موؤهالت و�سالحيات جمل����س االإدارة وامل�سئولني البارزي���ن، والتدقيق الداخلي 
واخلارج���ي والرقابة ال�سرعية، وال�سج���الت والتقارير والبيانات املالية، واالإف�س���اح وال�سفافية341. 
وق���د قام���ت �سلطة النقد باإ�سافة ثمان موؤ�س�سات متويل اإىل قاع���دة بيانات االئتمان التابعة لها؛ ما 

اأدى اإىل حت�سني نوعية التمويل وتخفيف التعرث يف ال�سداد342.
وف���وق ذلك، ميكن حتفيز امل�س���ارف على متويل امل�سروعات ال�سغرية باأ�سعار فائدة منخف�سة، من 
خ���الل منحها اإعفاءات �سريبية على االأرباح املحققة من اأن�سطة متويل تلك امل�سروعات343، اإ�سافة 
اإىل و�س���ع حد اأدن���ى للت�سهيالت االئتمانية كن�سبة من الودائع الت���ي يتوجب على امل�سارف – حتت 
طائلة امل�سئولية - تقدميها للم�سروعات ال�سغرية345،344 وكذلك تخفي�س ن�سبة االحتياطي االإلزامي 
للم�سارف، بالتنا�سب مع قدر االأموال التي يتم متويلها للم�سروعات ال�سغرية346. وفوق ذلك، ميكن 
اال�ستف���ادة من التجربة االأردنية، حيث تن�س املادة )10( من قانون البنك الوطني لتمويل املن�ساآت 
ال�سغ���رية رقم )53( ل�سنة 2003 على اإعفاء ه���ذا البنك من جميع ال�سرائب والر�سوم والرخ�س، 

واأية اأعباء مالية اأخرى؛ لت�سجيعه على التو�سع يف متويل امل�سروعات ال�سغرية.

340.  وفقا مل�سودة قانون امل�سارف، "ت�سري اأحكام هذا القانون على جميع امل�سارف وموؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة وامل�سارف املتخ�س�سة 
الت���ي رخ����س لها بالعم���ل يف فل�سطني وفقا الأح���كام هذا القانون"، امل���ادة 2. وتتوىل �سلطة النق���د الرقابة واالإ�سراف على امل�س���ارف باأنواعها، 
وموؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة، املادة 2/3. وحتتفظ �سلطة النقد ب�سجّل مركزي لت�سجيل موؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة املرخ�سة، ويدون 
في���ه جمي���ع املعلومات املتعلقة بها، املادة 1/5. وتق���وم �سلطة النقد �سنويًّا بن�س���ر قائمة بجميع موؤ�س�سات االإقرا����س املتخ�س�سة املرخ�سة، كما 
وتن�س���ر ب�س���كل ربع �سنوي اأي���ة موافقات ملنح تراخي�س جدي���دة، وكذلك التغيريات التي ق���د حت�سل على القائمة املذك���ورة، املادة 2/5. وحتدد 
�سلط���ة النق���د التعليمات املنظمة ل�سّرية احل�سابات امل�سرفي���ة، وتبادل املعلومات والبيانات املتعلقة مبديوني���ة العمالء بني امل�سارف وموؤ�س�سات 
االإقرا����س املتخ�س�سة، مبا يكفل �سريتها، وي�سمن توافر البيانات الالزم���ة ل�سالمة عمليات منح االئتمان واإدارة املخاطر، املادة 1/13. ويجوز 
ل�سلط���ة النق���د التفتي�س على موؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�سة وفروعها ومكاتبها العاملة يف فل�سطني لفح�س الدفاتر وال�سجالت واالأنظمة االآلية 
والبيان���ات املالي���ة، ولها يف ذلك اأن ت�ستعني بخراء خمت�سني، وتلتزم موؤ�س�سات االإقرا�س املتخ�س�س���ة بالتعاون مع مفت�سي �سلطة النقد، املادة 
05. ويجوز ل�سلطة النقد اتخاذ اإجراء ت�سحيحي واحد اأو اأكرث، بحق اأية موؤ�س�سة اإقرا�س متخ�س�سة تخالف اأحكام قانون امل�سارف، اأو االأنظمة 

والتعليمات ال�سادرة مبوجبه، املادة 25.
341.  ريا�س اأبو �سحادة، مرجع �سابق.

342.  كلم���ة ال�سي���د جه���اد الوزير، حماف���ظ �سلطة النقد، "املوؤمت���ر الوطني االأول ل�سناع���ة التمويل ال�سغري يف فل�سطني - نح���و �سيا�سة وطنية 
.fimlap.www//:ptth :ل�سناعة التمويل ال�سغري"، االأحد 31 كانون االأول 9002، فندق الب�ست اإي�سرتن، رام اهلل، متوافر على املوقع االآتي

fdp.-telkooB/elfi/daolpu-/sp، تاريخ الزيارة 0102/9/32.
343. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 57.

344. مهند حامد واآخرون، مرجع �سابق، �س 55.
345. وميك���ن يف ه���ذا ال�سدد اال�ستفادة من التجربة االإندوني�سية حيث تلزم الت�سريع���ات امل�سرفية امل�سارف العاملة بتخ�سي�س ما ال يقل عن 

ا، انظر: حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 22. 20٪ من الت�سهيالت االئتمانية للم�سروعات ال�سغرية وال�سغرية جدًّ
346. ن�سر عبد الكرمي، مرجع �سابق، �س 57.
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الفرع الثاين
قانون ال�صركات

(part- ل�سنة 1929، وقانون ال�سركات العادية (companies)  ي�سري يف قطاع غزة قانون ال�سركات
(nerships ل�سنة 1930، وي�سري يف ال�سفة الغربية قانون ال�سركات االأردين ل�سنة 1964 الذي ينظم 

ال�سركات العادية347 )العام���ة348، واملحدودة349( وال�سركات امل�ساهم���ة املحدودة )اخل�سو�سية350، 
والعامة351(. واإذا ما اختار امل�سروع ال�سغري �سكل ال�سركة، فاإنه عادة ما يكون �سركة عادية )عامة 
اأو حم���دودة( اأو �سركة م�ساهمة خ�سو�سية حمدودة. واأم���ا اإذا اختار اأن يكون م�سروًعا فرديًّا، فال 

ميكن اأن يتخذ �سكل ال�سركة؛ الأن ت�سريعات ال�سركات القائمة ال تعرف �سركة ال�سخ�س الواحد.
تتع���دد االأ�س���كال القانونية ملوؤ�س�س���ات االإقرا�س واجله���ات الرقابية عليها بني: ال�س���ركات الربحية 
وغ���ري الربحية، واملنظمات االأهلية، واملوؤ�س�سات الدولي���ة، والغرف التجارية، واجلمعيات التعاونية، 
واجلمعي���ات اخلريي���ة، واملعاه���د اخلا�سة. وق���د مت ت�سكيل فريق عم���ل من �سلطة النق���د واملانحني 
ووزارة التخطي���ط و�سراك���ة؛ بهدف تن�سيق اجلهود املبذولة من االأط���راف ذوي العالقة لدعم عمل 
موؤ�س�س���ات االإقرا�س، وبخا�سة م�ساعدتها على االلت���زام بال�سكل القانوين اجلديد )�سركات ربحية 
و�س���ركات غ���ري ربحي���ة(352. وال �س���ك يف اأن تعديل قانون ال�س���ركات رقم 12 ل�سن���ة 1964، مبوجب 
الق���رار بقان���ون رقم )6( ل�سن���ة 2008، �سمح بت�سجيل �سركات غري ربحي���ة تتنا�سب وطبيعة اأعمال 
موؤ�س�سات االإقرا�س؛ اإذ ن�ست املادة )4( منه على اأنه: »يجوز ت�سجيل �سركات ال تهدف اإىل حتقيق 
الرب���ح تتخذ �سكل ال�سرك���ة امل�ساهمة اخل�سو�سية يف �سجل خا�س ي�سم���ى )�سجل ال�سركات التي ال 
ته���دف اإىل حتقيق الربح( وحتدد اأحكامها و�سروطه���ا وغاياتها واالأعمال التي يحق لها ممار�ستها 
والرقاب���ة عليها واأ�سلوب وطريق���ة ح�سولها على امل�ساعدات والترعات وم�س���ادر متويلها واأ�سلوب 

347. وفق���ا للم���ادة )9/اأ( م���ن هذا القانون، يق�سد بال�سركة العادية "ارتباط قائم بني �سخ�سني اأو اأك���رث على اأن ال يتجاوز عدد ال�سركاء فيها 
الع�سرين �سخ�سًا لتعاطي اأي عمل باال�سرتاك بق�سد اقت�سام ما ين�ساأ عنه من ربح اأو خ�سارة".

348. وفقا للمادة )9/اأ-1( من هذا القانون، يق�سد بال�سركة العادية العامة "ال�سركة التي يكون جميع ال�سركاء فيها م�سوؤولني ب�سفة �سخ�سية 
وبالت�سامن والتكافل عن ديون ال�سركة وجميع عقودها والتزاماتها".

349. وفق���ا للم���ادة )9/اأ-2( م���ن هذا القانون، يق�سد بال�سركة العادية املحدودة "ال�سرك���ة التي ت�سمل نوعني من ال�سركاء االأول �سريك عام اأو 
اأك���رث م�سوؤول���ون ب�سفة �سخ�سية بالتكافل والت�سامن عن ديون ال�سركة وجميع عقودها والتزاماتها والثاين �سريك اأو اأكرث حمدودو امل�سوؤولية كل 

منهم م�سوؤول براأ�سماله الذي دفعه يف ال�سركة".
350. وفق���ا للم���ادة )39( م���ن هذا القان���ون، يق�سد بال�سركة امل�ساهم���ة اخل�سو�سية املح���دودة " ال�سركة التي ينق�سم راأ�سماله���ا اإىل اأ�سهم ال 
تطرح لالكتتاب العام وتكون م�سوؤولية امل�ساهمني بها حمدودة مبقدار م�ساهمة كل منهم براأ�سمال ال�سركة "، وتتكون من �سخ�سني اإىل خم�سني 

ا. �سخ�سً
351. وفقا للمادة )39( من هذا القانون، يق�سد بال�سركة امل�ساهمة العامة املحدودة " ال�سركة اخلالية من العنوان ويتاألف راأ�سمالها من اأ�سهم 
قابل���ة للت���داول وتطرح لالكتتاب العام وتكون م�سوؤولية امل�ساهمني بها حمدودة مبقدار م�ساهم���ة كل منهم براأ�سمال ال�سركة"، وتتكون من �سبعة 

اأ�سخا�س اأو اأكرث.
352. ريا�س اأبو �سحادة، مرجع �سابق.
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اإنفاقه���ا وت�سفيته���ا واأيلولة اأموالها عن���د الت�سفية والوفاة والبيانات التي يج���ب اأن تقوم بتقدميها 
للمراقب و�سائر االأمور املتعلقة بها مبوجب نظام خا�س ي�سدر لهذه الغاية«. والأن بع�س امل�سروعات 
ال�سغ���رية تكون حقيق���ة م�سروعات فردية؛ فاإنه يتع���ني االإ�سراع يف اإقرار م�س���روع قانون ال�سركات 
الذي اأعدته وزارة االقت�ساد الوطني، والذي ي�سمح بتاأ�سي�س �سركة م�ساهمة خ�سو�سية من �سخ�س 
واح���د مبوافقة الوزير، االأمر ال���ذي �سيمكن هذه امل�سروعات ال�سغرية من اأن تكون م�سجلة، ولديها 
�سج���ل ائتماين ر�سمي، ي�سّهل عليها احل�سول على التمويل الالزم من موؤ�س�سات االإقرا�س املتنوعة. 
ولع���ل ما ي�ساعد امل�سرع على تبني �سركة ال�سخ�س الواح���د اأن قانون ت�سجيع اال�ستثمار الفل�سطيني 

ل�سنة 1998 يت�سمن اإمكانية اأن يكون امل�سروع امل�ستثمر جمرد ملكية فردية353.

الفرع الثالث
قانون ت�صجيع اال�صتثمار

فيم���ا يتعلق باالإعفاءات من الر�سوم اجلمركية وال�سرائب غري املبا�سرة التي ت�ستفيد منها امل�ساريع 
اال�ستثمارية )والتي ت�سمل »اأي كيان موؤ�س�س وم�سجل ح�سب االأ�سول وفًقا الأحكام هذا القانون بق�سد 
الرب���ح، مب���ا يف ذل���ك اأية �سركة اأو ف���رع اأو ائتمان اأو �سراك���ة اأو ملكية فردية اأو م�س���روع م�سرتك اأو 
غريه���ا من املوؤ�س�سات«( فقد ح�سرتها املادة )22( من القانون ذاته باملوجودات الثابتة للم�سروع، 
والت���ي يتم اإدخالها خالل مدة معينة حتددها هيئ���ة ت�سجيع اال�ستثمار )والتي ترتاوح يف العادة بني 
�سهرين وثالثة اأ�سهر354(، وبقطع الغيار امل�ستوردة للم�سروع، �سريطة اأال تزيد قيمتها على 15٪ من 
قيمة املوجودات الثابتة، وعلى اأن يتم اإدخالها اأو ا�ستعمالها يف امل�سروع، خالل مدة حتددها الهيئة 
من تاريخ بدء االإنتاج اأو العمل، وبقرار من الهيئة، باملوافقة على قوائم قطع الغيار وكّمياتها. وتعفى 
اأي�س���ا املوجودات الثابتة الالزمة لتو�سيع امل�سروع، اأو تطويره اأو حتديثه، من اجلمارك وال�سرائب، 
اإذا م���ا اأدى ذلك اإىل زيادة اإنتاجية تقره���ا الهيئة، وكذلك الزيادة التي تطراأ على قيمة املوجودات 
الثابتة امل�ستوردة حل�ساب امل�سروع، اإذا كانت الزيادة ناجتة عن ارتفاع اأ�سعار تلك املوجودات يف بلد 

املن�ساأ، اأو من ارتفاع اأجور ال�سحن، اأو تغيري يف �سعر التحويل.
ويت�س���ح اأن امل�سروعات ال�سغرية ت�ستطيع، من حيث املب���داأ، اأن ت�ستفيد من االإعفاءات من الر�سوم 
اجلمركية، وال�سرائب غري املبا�سرة، املذكورة اآنًفا، غري اأن ما يحد من فر�ستها لذلك اأن معظمها 
تعم���ل يف القطاع غري الر�سمي، وبالتايل فهي غري م�سجلة وفق���ا ملا يتطلبه قانون ت�سجيع اال�ستثمار 
من امل�سروع امل�ستثمر355. واأما فيما يتعلق مبنح االإعفاءات ال�سريبية لفرتات خمتلفة فقط، فيتحيز 
353. تن����س امل���ادة )1( من ه���ذا القانون على اأنه يق�سد بامل�سروع: "اأي كيان موؤ�س�س وم�سجل ح�س���ب االأ�سول وفقًا الأحكام هذا القانون بق�سد 

الربح مبا يف ذلك اأية �سركة اأو فرع اأو ائتمان اأو �سراكة اأو ملكية فردية اأو م�سروع م�سرتك اأو غريها من املوؤ�س�سات".
354. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 255.

355. حممد خليفة، مرجع �سابق، �س 32.
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قان���ون ت�سجي���ع اال�ستثم���ار لدعم امل�سروع���ات اجلدي���دة ال�سخمة ن�سبي���ا، التي يتج���اوز راأ�سمالها 
100000 دوالر356، وبالت���ايل ي�سج���ع اال�ستثمارات االأجنبية على ح�س���اب اال�ستثمارات وامل�سروعات 
ال�سغ���رية املحلية، مع العلم ب���اأن االإعفاءات ال�سريبية مل ت�سكل حاف���ًزا اأو اأولوية يف قرار امل�ستثمر 
للم�ساري���ع التي ا�ستفادت من قان���ون ت�سجيع اال�ستثمار، اأي اأن االإعفاءات ال�سريبية مل حتقق هدف 
حتديده���ا357. اأ�س���ف اإىل ذلك اأن معظم امل�سروعات ال�سغ���رية يف فل�سطني غري م�سجلة، وتعمل يف 
اإط���ار االقت�ساد غ���ري الر�سمي، ما يعني عدم اإمكانية اأن ت�ستفيد م���ن االإعفاءات التي مينحها هذا 
القان���ون الذي ي�سرتط يف امل�سروع اال�ستثماري اأن يكون م�سجال ح�سب االأ�سول. وعليه، يجب اإعادة 
النظ���ر يف اآلي���ة ت�سجيع اال�ستثمار، مب���ا يتوافق مع الق���درة الذاتية لالقت�س���اد الفل�سطيني كاأولوية 
وطني���ة، وحتفيز امل�سروعات ال�سغرية على اال�ستثم���ار، وبالتايل زيادة االإنتاج والت�سغيل يف املجتمع 
ا على الت�سجيل ح�سب  الفل�سطيني358. اإن منح امل�سروعات ال�سغرية حوافز لال�ستثمار ي�سجعها اأي�سً

االأ�سول، وبالتايل دخولها القطاع الر�سمي املنظم359.

وجتدر االإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن م�سروع قانون امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يعفي امل�سروعات 
ال�سغ���رية من �سريبة الدخل بالكامل، خالل ال�سنتني االأوىل والثانية من مبا�سرتها العمل، وبن�سبة 
50٪ خ���الل ال�سنة الثالثة، وبن�سبة 50٪ خالل ال�سنة الرابعة360. ويت�سح اأن هذه احلوافز تقل كثرًيا 
ع���ن االإعف���اءات من ال�سرائ���ب للم�سروعات اال�ستثماري���ة الكبرية مبوجب امل���ادة )23( من قانون 

ت�سجيع اال�ستثمار املذكورة اأعاله.

ا يف هذا ال�سدد اإىل اأن الدول تعاملت بطرق خمتلفة بخ�سو�س تقدمي احلوافز  وجتدر االإ�سارة اأي�سً
الت�سجيعي���ة للم�سروع���ات ال�سغرية من خالل قوان���ني اال�ستثمار361، فبينما و�س���ع قانون اال�ستثمار 

356. وفق���ا للم���ادة )32( من هذا القانون "متنح امل�ساريع التي تقره���ا الهيئة واحلا�سلة على الرتاخي�س الالزمة وفقًا للقانون احلوافز الواردة  
يف ه���ذا القان���ون وفق���ًا للتايل: اأ - اأي ا�ستثمار قيمته من مائة األف اإىل اأقل من ملي���ون دوالر مينح اإعفاء من �سريبة الدخل لدى ا�ستحقاقها ملدة 
خم�س )5( �سنوات تبداأ من تاريخ بداية االإنتاج اأو مزاولة الن�ساط، ويخ�سع ل�سريبة دخل على الربح ال�سايف مبعدل ا�سمي قدره 01٪ ملدة ثماين 
)8( �سن���وات اإ�سافي���ة. ب - اأي ا�ستثم���ار قيمته من ملي���ون اإىل خم�سة ماليني دوالر مينح اإعفاء من �سريبة الدخ���ل لدى ا�ستحقاقها ملدة خم�س 
)5( �سنوات تبداأ من تاريخ بداية االإنتاج اأو مزاولة الن�ساط، ويخ�سع ل�سريبة دخل على الربح ال�سايف مبعدل ا�سمي قدره 01٪ ملدة اثنتي ع�سرة 
)21( �سنة اإ�سافية. ج - اأي ا�ستثمار قيمته خم�سة ماليني دوالر فما فوق مينح اإعفًاء من �سريبة الدخل لدى ا�ستحقاقها ملدة خم�س )5( �سنوات 
تب���داأ م���ن تاريخ بداية االإنت���اج اأو مزاولة الن�ساط، ويخ�سع ل�سريبة دخل على الربح ال�سايف مبعدل ا�سمي قدره 01٪ ملدة �ست ع�سرة )61( �سنة 
اإ�سافية. د - امل�ساريع اخلا�سة نوعيًا وراأ�سماليًا والتي ي�سدر بتحديدها قرارا من جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح الهيئة متنح اإعفاء من �سريبة 
الدخل لدى ا�ستحقاقها ملدة خم�س )5( �سنوات تبداأ من تاريخ بداية االإنتاج اأو مزاولة الن�ساط وتخ�سع ل�سريبة دخل على الربح ال�سايف مبعدل 

ا�سمي قدره 01٪ ملدة ع�سرين �سنة )02( �سنة اإ�سافية«.
357. فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 62.

358. عبد الفتاح اأحمد ن�سر اهلل / غازي ال�سوراين، مرجع �سابق، �س 91 –  �س 02.
359. حممد خليفة / اإبراهيم اأبو هنط�س، مرجع �سابق، �س 55.

360. حممد خليفة، مرجع �سابق، �س 81 – �س 91، �س 33.
361. فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 7.
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ا اأدن���ى لراأ�س املال امل�ستثمر من اأجل ا�ستف���ادة املن�ساأة من االإعفاءات  الفل�سطين���ي ل�سنة 1998 حدًّ
ال�سريبي���ة، م���ا اأخرج امل�سروعات ال�سغرية م���ن دائرة اال�ستفادة من جل حواف���ز اال�ستثمار، جند 
جمل���ة ت�سجي���ع اال�ستثمارات التون�سية ل�سنة 1993 قد اأفردت اأحكام���ا خا�سة بت�سجيع اال�ستثمار يف 
ا  امل�ساري���ع ال�سغ���رية362، يف حني اأن قانون ت�سجي���ع اال�ستثمار امل�سري ل�سن���ة 1997 مل ي�سرتط حدًّ
اأدنى لراأ�س املال امل�ستثمر اأو حلجم العمالة يف امل�سروع. وعليه، فبينما جاء موقف القانون امل�سري 
حماي���ًدا به���ذا اخل�سو�س، وجاء موقف املجل���ة التون�سية اإيجابيا، كان موق���ف القانون الفل�سطيني 
�سلبي���ا363. وعلي���ه يتعني تخفي�س احلد االأدنى من راأ�س املال املطل���وب لتمكني امل�سروعات ال�سغرية 
م���ن اال�ستفادة من االإعف���اءات ال�سريبية الواردة يف القانون364، وفوق ذل���ك، وعلى اأمل اأن ي�ستفيد 
امل�سرع الفل�سطيني من جتارب الدول االأخرى االإيجابية، لدى تعديل قانون ت�سجيع اال�ستثمار ل�سالح 

امل�سروعات ال�سغرية، فاإنني اأورد اأهم االأحكام الواردة يف املجلة التون�سية بهذا اخل�سو�س.

فف���ي ظ���ل العنوان الثام���ن من املجل���ة التون�سية “ت�سجي���ع الباعثني اجل���دد واملوؤ�س�س���ات ال�سغرى 
واملتو�سط���ة واملوؤ�س�س���ات وامله���ن ال�سغ���رى” ن�ست امل���ادة )44( عل���ى اأنه: “يعت���ر باعثني جددا 
االأ�سخا����س الطبيعيون م���ن ذوي اجلن�سية التون�سية امل�ستثمرون ب�سفة فردي���ة اأو يف �سلب �سركات 
والذي���ن :- له���م اخل���رة اأو املوؤهالت الالزم���ة - يتحمل���ون م�سوؤولية الت�س���رف يف امل�سروع ب�سفة 
�سخ�سي���ة وكامل الوقت- ال ميلك���ون قدرا كافيا من املنقوالت والعق���ارات اخلا�سة بهم- وينجزون 
لفائدته���م اأول م�س���روع ا�ستثم���ار؛ ويقع حتدي���د االأن�سطة وتعري���ف اال�ستثمار واملناط���ق التي تخول 
االنتف���اع بالت�سجيع���ات باأمر .كما يعتر باعثني جددا يف ميدان الفالح���ة وال�سيد البحري :- اأبناء 
الفالح���ني وال�سيادين البحريني الذين ال يتجاوز عمرهم االأربعني �سنة، والذين يتعاطون ن�ساطهم 
الرئي�س���ي يف مي���دان الفالحة وال�سيد البح���ري؛ - ال�سبان الذين ال يتج���اوز عمرهم االأربعني �سنة 
والذي���ن ميار�سون الفالحة وال�سيد البحري اأو اكت�سبوا جتربة يف اأحد هذين الن�ساطني؛ - الفنيون 
وبينت  احلامل���ون ل�سه���ادات من معاهد التعلي���م اأو التكوين يف الفالح���ة اأو يف ال�سي���د البحري”. 
امل���ادة )45( م���ن املجلة ذاتها اأن���ه: “ميكن للباعثني اجل���دد االنتفاع باحلواف���ز التالية :1- منحة 
ا�ستثم���ار 2- منحة بعنوان م�ساهمة الدولة يف حتمل م�ساري���ف درا�سات امل�ساريع؛ 2 مكرر- منحة 
بعن���وان م�ساهم���ة الدولة يف حتمل م�ساري���ف امل�ساعد الفني���ة وامل�ساريف املتعلق���ة باقتناء اأرا�س 
مهياأة اأو حمالت الزمة الإجناز م�ساريع �سناعية اأو خدمات .وت�سبط ن�سب وطرق �سرف هذه املنح 
باأم���ر؛ 3- تكفل الدول���ة م�ساهمة االأعراف يف النظام القانوين لل�سم���ان االجتماعي بعنوان االأجور 
املدفوع���ة لالأع���وان التون�سيني وذلك ملدة خم�س �سنوات االأوىل ابت���داء من الدخول يف طور الن�ساط 

362. وهذا هو اأي�سا موقف ت�سريعات ت�سجيع اال�ستثمار يف كل من اليابان وكو�سوفو وبلغاريا والهند، انظر: فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 7.
363. فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 6.

364. فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 52.
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ووفق���ا للمادة )46 جدي���د( “ ميكن للباعثني اجل���دد يف ميادي���ن ال�سناعة واخلدمات  الفعل���ي”. 
والفالح���ة وال�سيد البحري االنتف���اع باعتمادات يقع اإرجاعها اأو مب�ساهم���ات يف راأ�س املال لفائدة 
الباعث���ني اجلدد .وت�ستند االأرب���اح املتاتية من امل�ساهمات يف راأ�س امل���ال لفائدة الباعثني اجلدد”، 
ووفقا للمادة )46 مكرر( “ميكن للم�ستثمرين الذين يقومون ببعث م�ساريع يف املوؤ�س�سات ال�سغرى 
واملتو�سط���ة يف ميادين ال�سناعة واخلدم���ات والفالحة وال�سيد البحري االنتفاع مب�ساهمة يف راأ�س 
ووفقا  امل���ال ومبنحه بعن���وان م�ساهمة الدولة يف حتمل م�ساري���ف الدرا�سات وامل�ساع���دة الفنية”، 
للم���ادة )47( “ميك���ن للم�ستثمري���ن الذين يقومون ببع���ث م�ساريع يف املوؤ�س�س���ات واملهن ال�سغرى 
يف ميادي���ن ال�سناع���ة وال�سناع���ات التقليدية واخلدم���ات االنتفاع: 1- باعتمادات يق���ع اإرجاعها، 
2- مبنح���ة ا�ستثم���ار”، ووفقا للمادة )48( “تخول اال�ستثمارات املنج���زة يف ال�سناعات التقليدية 
االإنتف���اع باالعف���اء من املعاليم الديواني���ة واالأداءات ذات االأثر املماثل وبتوقي���ف العمل باالأداء على 
القيم���ة امل�سافة بالن�سبة للتجهيزات امل�ستوردة والت���ي لي�س لها مثيل م�سنوع حمليا وبتوقيف العمل 

باالأداء على القيمة امل�سافة بالن�سبة للتجهيزات امل�سنوعة حمليا”.

ويت�س���ح اأن امل�سرع التون�سي بني احلوافز الت���ي ميكن للباعثني اجلدد االنتفاع بها بوجه عام )املادة 
45(، وكذلك احلوافز التي ميكن للباعثني اجلدد يف ميادين معينة اال�ستفادة منها )املواد48-46(، 
اإال اأن���ه يوؤخ���ذ عليه اأنه ح�س���ر )يف امل���ادة 45( اال�ستفادة م���ن احلوافز بالباعث���ني اجلدد حاملي 

اجلن�سية التون�سية فقط365.

الفرع الرابع
م�صروع قانون �صمان احلقوق يف املال املنقول

اأخذا يف االعتبار اأن معظم موجودات وممتلكات ال�سركات واملن�ساآت )78٪ من راأ�س املال366( تتكون 
من اأموال منقولة، كاالآالت واملعدات وح�ساب الذمم املدينة؛ فاإن امل�سكلة احلقيقية التي تواجه هذه 
ال�س���ركات واملن�ساآت يف احل�سول على التمويل الالزم ال تكمن يف الواقع يف توافر ال�سمان ذاته، بل 
يف عدم اإمكانية ا�ستغالل ال�سمان املتوافر لدى املدين يف اأغلب االأحيان. وعليه ي�سكل م�سروع قانون 
ا امل�سروعات  �سم���ان احلقوق يف املال املنقول اأهمية بالغة، الإنعا�س االقت�س���اد الفل�سطيني خ�سو�سً
ال�سغرية واملتو�سطة التي ال تتمكن من احل�سول على التمويل؛ لعدم مقدرتها على تقدمي ال�سمانات 

)التقليدية( الكافية لذلك.
ياأتي م�سروع هذا القانون لتو�سيع قاعدة ال�سمانات، عن طريق اإدخال املنقوالت بجميع اأنواعها، مبا 

365. فرا�س ملحم، مرجع �سابق، �س 7.
366. املجموع���ة الوطني���ة العلي���ا للخط���ة الت�سريعي���ة للحكومة، ورق���ة ال�سيا�سات م�سروع قان���ون ب�ساأن �سم���ان احلقوق يف امل���ال املنقول، تاريخ 

.2010/4/6
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فيها املادي���ة واملعنوية، احلالية وامل�ستقبلية، باالإ�سافة اإىل جميع احلقوق املتعلقة بدفع التزام مايل 
)امل���ادة 1(، ما �سيدخل طائفة وا�سعة من املنقوالت والت���ي ال يعتد بها حاليا نظًرا ل�سعوبة التنفيذ 
عليه���ا يف ح���االت االإخ���الل بااللتزامات املرتتبة على املدي���ن، ولعدم وجود �سج���ّل لالأموال املنقولة 
ميك���ن من خالله ترتي���ب حقوق االأولوية، وذلك خالًفا لالآلية التقليدي���ة املعروفة يف فل�سطني، التي 
مبوجبها يتم و�سع االأموال غري املنقولة، اأو االأموال املنقولة اخلا�سعة للت�سجيل )كاملركبات( تاأمينا 
للدي���ن. اإن وج���ود نظام قانوين �سلي���م يتيح رهن املال املنق���ول )غري اخلا�س���ع للت�سجيل الر�سمي، 
كاملركبات( يعد ركيزة اأ�سا�سية ال�ستغالل القيمة االقت�سادية للمال املنقول، ك�سمان للح�سول على 
التموي���ل ال���الزم، خا�سة واأن �سيا�س���ة االإقرا�س – واإن كان���ت تركز اأ�سا�ًسا على ق���درة املدين على 

ال�سداد – توؤكد باأن ال�سمان ما زال يعتر �سرًطا م�سبقا لالإقرا�س367.

ويجوز للمال املنقول اأن ي�سمن اأكرث من التزام تعاقدي، ويجوز اأن يوفر �سماًنا اللتزام مايل اأو غري 
مايل، ويجوز اأن يكون االلتزام قد ن�ساأ يف املا�سي، اأو ين�ساأ يف احلا�سر، اأو يتعلق بحقوق م�ستقبلية، 
اأو اأن يك���ون ت�سهي���الت ائتمانية )املادة 3(. ويبقى حق ال�سمان يف املال املنقول ال�سامن قائما رغم 
بيع���ه اأو تاأج���ريه اأو الرتخي�س با�ستعمال���ه اأو ا�ستبداله اأو الت�سرف فيه ب���اأي �سكل اآخر ما مل ين�س 

القانون اأو يتم االتفاق علي غري ذلك )املادة 8(.
وي�سرتط لن�سوء حق ال�سمان يف املال املنقول اأن يكون للمدين حقوٌق اأ�سلية يف املال املنقول ال�سامن، 
وين�س���اأ هذا احلق وي�سبح قابال للتنفيذ، عند توقيع املدي���ن لعقد �سمان يوفر و�سًفا مف�سال للمال 
املنقول ال�سامن، ويعطي الطرف امل�سمون لقاء البدل املتفق عليه بينهما )املادة 6(، ما يعني عدم 
احلاج���ة اإىل مواعي���د خا�سة، اأو بيان���ات، اأو تواقيع ر�سمي���ة. وي�سجل عقد ال�سم���ان يف �سجّل املال 
املنق���ول اإم���ا ب�سكل خطي اأو اإلكرتوين، واإما بقيد واحد اأو اأكرث. ويكون عقد ال�سمان نافذا فيما بني 

طرفيه، ويف مواجهة امل�سرتين والدائنني، ما مل ين�س القانون على خالف ذلك )املادة 9(.
ومبوج���ب م�سروع القانون فاإنه ين�س���اأ يف وزارة االقت�ساد الوطني �سجّل حق���وق ال�سمان يف االأموال 
املنقول���ة يه���دف اإىل اإعالم الغري بوجود حقوق �سمان مرتتبة على املنقوالت )املادتان 1، 27( واإىل 
ترتي���ب االأولوي���ة على احل���ق يف ال�سمان ح�سب تاري���خ الت�سجيل )املادة 1/15(. وم���ن اأبرز ما ورد 
يف م�س���روع القان���ون اأن �سجّل حق���وق ال�سمان يف االأم���وال املنقولة يوفر و�سيل���ة اإلكرتونية لت�سجيل 
االإ�سع���ارات، ويتي���ح اإمكاني���ة التح���ري عنه���ا، وتعتر القي���ود االإلكرتوني���ة لل�سج���ل وامل�ستخل�سات 
امل�ستخرج���ة منه وامل�سادق عليها من قبل امل�سجل حجًة عل���ى الكافة، وبّينة قانونية لغايات االإثبات 

اأمام املحاكم )املادة 2/27(.

367. املجموع���ة الوطني���ة العلي���ا للخط���ة الت�سريعي���ة للحكومة، ورق���ة ال�سيا�سات م�سروع قان���ون ب�ساأن �سم���ان احلقوق يف امل���ال املنقول، تاريخ 
.2010/4/6
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ويعت���ر ال�سج���ّل املرج���ع الر�سمي لغايات ت�سجي���ل االإ�سع���ارات، اأو غريها من احلق���وق، يف االأموال 
املنقول���ة اخلا�سعة الأحكام هذا القانون، فيما عدا الب�سائع اال�ستهالكية )املادة 4(. وت�سجل حقوق 
ال�سم���ان يف املركبات املرخ�س���ة يف �سجل دائرة النقل واملوا�سالت وفقا للقوانني واالأنظمة ال�سارية 
عليه���ا )املادت���ان 6/11، 4/27(، وت�سج���ل حق���وق ال�سم���ان يف االوراق املالي���ة يف �سجالت مركز 
االي���داع والتحويل والت�سوية وفقا لقانون االأوراق املالية ال�ساري املفعول، واالأنظمة ال�سادرة مبوجبه 
)املادت���ان 9/11، 5/27(. وي�س���رتط يف االإ�سع���ار حلق ال�سمان اأن يت�سمن البيان���ات التالية: هوية 
املدين )رقم الهوية اأو رقم ت�سجيل ال�سركة اأو رقم جواز ال�سفر بالن�سبة للمدين غري الفل�سطيني(، 
وا�سم الطرف امل�سمون اأو وكيله وعنوانه، وو�سف املال املنقول ال�سامن الذي يغطيه االإ�سعار )املادة 
1/29(. ويك���ون االإ�سع���ار �ساري املفعول من حلظة قيده يف ال�سجل، وللم���دة املحددة فيه ما مل يتم 

متديده، و�سريطة اأال تتجاوز املدة ع�سر �سنوات )املادة 30(.

وتعتر املعلومات الواردة يف اإ�سعار الت�سجيل والفهار�س وغريها من القيود املن�ساأة لدى ال�سجل فيما 
يخ�س االإ�سعارات، قيوًدا و�سندات ر�سمية تنفيذية، وقيوًدا عامة، بحيث يحق للجمهور االّطالع على 
االإ�سع���ارات املدّون���ة يف ال�سجّل )املادة 28(. ويق���وم امل�سجل بفهر�سة االإ�سع���ارات ح�سب رقم هوية 
املدي���ن، وفيما يخ����س االإ�سعارات التي تت�سمن رقم���ا مت�سل�سال للمعدات املرقم���ة باأرقام مت�سل�سلة 

ح�سب الرقم املت�سل�سل )املادة 2/36(.

وبخ�سو����س املعلوم���ات من ال�سجّل، ن�س م�سروع القانون اأن على امل�سجل اأن ي�سدر، بناء على طلب 
ا من ال�سجّل، يت�سمن املعلومات التالية: م�سروحات حول ما اإذا كان  اأي �سخ����س، تقريًرا م�ستخل�سً
ال�سج���ل يت�سم���ن اأي اإ�سعارات نافذة تخ����س رقم ت�سجيل حم���دًدا، اأو رقم هوية للمدي���ن، اأو رقًما 
مت�سل�س���اًل للمعدات، اأو رقم ت�سجيل كل اإ�سعار وتاري���خ ووقت ت�سجيله، ورقم هوية املدين، وا�سم كل 

طرف م�سمون يف كل اإ�سعار وعنوانه، وجميع املعلومات التي يت�سمنها كل اإ�سعار )املادة 1/37(.

وي�س���در امل�سج���ل اذا طلب منه ذل���ك تقريًرا م�سدًقا ع���ن نتائج التحري، ويعت���ر التقرير املذكور 
ا من ال�سجل، وبين���ة قانونية لغايات اثبات م�سم���ون ال�سجل اأمام املحاكم  ���ا م�ستخل�سً �سن���ًدا ر�سميًّ
دون حاج���ة الأدلة خارجية الإثبات �سحته )امل���ادة 2/37( .ون�س م�سروع القانون على اأن الغاية من 
املعلوم���ات املتواف���رة يف ال�سجل تنح�سر يف االإ�سع���ار بوجود حق �سمان حمتم���ل يف املال ال�سامن. 
وبح�س���ب م�سروع القان���ون فاإنه لغايات احل�سول عل���ى معلومات اإ�سافية يح���ق لل�سخ�س الذي قام 
بطل���ب املعلومات اأن يطلبها من الطرف امل�سمون، ويحق للطرف امل�سمون ح�سب تقديره املطلق اأن 
يف�سح عن بنود عقد ال�سمان، ويعطي و�سًفا اأكرث تف�سيال للمال املنقول ال�سامن، وطبيعة االلتزام 

امل�سمون وقيمته، على الرغم من اأي ن�س خمالف يف قوانني اأخرى )املادة 3/37(.
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كم���ا ن�س م�سروع القانون عل���ى اأنه يكون حلقوق املال امل�سمون، وحق���وق اأ�سحاب الدين املمتاز يف 
نف�س املال ال�سامن االأولوية، بح�سب تاريخ ت�سجيل االإ�سعار، اأو التثبيت بو�سيلة اأخرى )كحيازة املال 
املنق���ول ال�سامن، كالب�سائع وال�سندات، اأو ال�سيطرة على ح�س���اب الوديعة، املادة 3/11-4( ما مل 
ين�س القانون علي خالف ذلك )املادة 1/15(، ويتم حتديد االأولوية بالتوقيت الذي مت فيه ت�سجيل 
االإ�سعار اأو تثبيت حق ال�سمان يف املال املنقول باأية و�سيلة اأخرى )املادة 2/15(. وو�سائل تثبيت حق 
ال�سم���ان يف امل���ال املنقول، وفقا مل�سروع القانون، هي: ت�سجيل االإ�سع���ار، اأو حيازة املال ال�سامن، اأو 
ال�سيط���رة عليه اأو التثبيت الف���وري دون اّتخاذ اأي اإجراء اآخر )املادتان 10، 11(. ومن اأجل حتقيق 
اأهداف اجتماعية اأو جتارية معينة؛ فقد ا�ستثنى م�سروع القانون بع�س احلقوق من القاعدة العامة 
يف االأولوي���ات، فن����سّ مث���اًل على متّتع ح���ق ال�سمان لتمويل �س���راء معدات باأولوي���ة )�سمن �سروط 
معين���ة368( على اأي ح���ق �سمان اآخر يتعار�س معه؛ بح�سبان اأن مم���ول امل�سرتيات دفع نقدا يف هذه 

احلالة.

اأخ���ذا باالعتب���ار اأن اخلطر االأكر الذي يواجه موؤ�س�سة التموي���ل، اأو امل�سرف املمول يتمثل يف عدم 
الق���درة علي ا�ستع���ادة القر�س عند تعرث املدين املقرت�س، فاإن الو�سيلة االأ�سا�سية للتخفيف من هذا 
اخلط���ر تكم���ن يف االعتماد على ال�سمانات التي يج���وز حيازتها، اأو ال�سيطرة عليه���ا، اأو بيعها لدى 
تع���رث املقرت����س. وعليه، فقد كان �سروري���ا اأن يوفر م�سروع القانون ال�سفافي���ة فيما يتعلق باحلقوق 

املت�ساربة املتعلقة باملال املنقول ال�سامن.

ويراعى عند حتديد ر�سوم ت�سجيل االإ�سعار، وطلبات اإعداد تقارير التحري من قبل جمل�س الوزراء 
)مبوج���ب نظ���ام( تغطية امل�ساري���ف الفعلية فقط، يف ح���ني اأنه ال يوجد اأي ر�س���م، مقابل الدخول 
واالط���الع على قيود ال�سج���ل بو�سائل اإلكرتوني���ة، اأو الأية خدمات اأخرى )امل���ادة 38(. وعليه، والأن 
الر�سوم املرتتبة ال تكون ن�سبة من قيمة االلتزام اأو املال املنقول ال�سامن؛ فاإن م�سروع القانون ي�سهم 

يف اإزالة العوائق اأمام ح�سول امل�سروعات ال�سغرية على التمويل الالزم اأو احلد من تلك العوائق.

ومما ال نقا�س فيه اأن توفري التمويل ب�سمان املال املنقول يتيح للم�سروعات ال�سغرية فر�سة حقيقية 
للنمو ال�سريع، وتو�سيع ن�ساطها التجاري، عن طريق توفري النقد الالزم لتمويل احتياجاتها على املدى 
الق�س���ري؛ ما يعني بالنتيجة ع���دم ا�سطرارها لالعتماد على الرتاكم البط���يء الأرباحها املكت�سبة. 
اإن �س���دور هذا القانون يف فل�سط���ني ي�سجع موؤ�س�سات التمويل وامل�س���ارف )التجارية واالإ�سالمية( 
على توفري التمويل للم�سروعات ال�سغرية ب�سمان اأ�سولها، التي ت�ستمل على ح�ساب الذمم املدينة، 
واملخزون، واملواد االأولية، واملنتج قيد االإنتاج، واالآالت واملعدات واملركبات، وحقوق امللكية الفكرية، 
وغريه���ا من االأم���وال املنقولة التي ميكن حتديد قيمتها. وعليه يج���وز للم�سروع ال�سغري اأن يح�سل 

368.  وذلك اإذا كان حق �سمان متويل ال�سراء مثبتا واأخذ املدين حيازة املعدات اأو ثبت احلق خالل ع�سرة اأيام، املادة )1/19(.
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عل���ى اعتماد مايل قابل للتجديد، حتى مبلع معني يت���م حتديده ك�سقف اأعلى، وذلك ب�سمان قاعدة 
اقرتا�س تت�سمن املخزون، وذمًما مدينة ونقًدا. يتم تقدمي مبلغ معني للم�سروع ال�سغري عند �سراء 
املخ���زون )مبا ال يزيد يف العادة عل���ى 50٪ من �سعر ال�سراء(، ويتم �سرف مبلغ اإ�سايف عند حتويل 
املخزون اإىل ذمة مدينة )مبا ال يزيد يف العادة على 80٪ من القيمة اال�سمية(، وعندما يتم ت�سديد 
ح�س���اب الذمم املدين���ة، وت�سل االأم���وال اإىل احل�ساب املح���دد (lock-box) تتم ت�سوي���ة االعتماد، 
وي�سب���ح هذا اخلط متاًحا ملنحه م���ن جديد، لقاء اأي خمزون اإ�سايف من االأم���وال املنقولة املتبقية 

لدى امل�سروع ال�سغري369.
وف���وق ذلك، يوفر م�سروع القانون اآليات �سريع���ة وفعالة وغري مكلفة لتح�سيل احلقوق يف ال�سمان؛ 
فوفًق���ا للمادة )41(، يج���وز للطرف امل�سمون )امل�س���رف اأو موؤ�س�سة التموي���ل( – اإذا اأخل املدين 
املقرت����س )امل�س���روع ال�سغ���ري( بالتزامه �سداد قيمة القر����س – حيازة املال املنق���ول ال�سامن، اأو 
ال�سيط���رة علي���ه، دون اللجوء اإىل اأي اإج���راء ق�سائي، وذلك مبوافقة املدي���ن. واإذا مل يوافق املدين 
املتع���رث عل���ى ذلك، وبالتايل تظه���ر احلاجة اإىل اللج���وء اإيل الق�ساء حلجز امل���ال املنقول ال�سامن 

وبيعه، جاز للمقر�س اتخاذ اإجراءات م�ستعجلة للتعامل مع الديون املتعرثة.

الفرع اخلام�ص
م�صروع قانون التاأجري التمويلي

يع���د التاأج���ري التمويلي اأحد اأه���م االأدوات املالي���ة احلديثة املهم���ة يف متويل التج���ارة واال�ستثمار، 
نظ���ًرا مل���ا تقدمه �سركات التاأجري لعمالئه���ا من ت�سهيالت كبرية، للح�سول عل���ى اأنواع متعددة من 
االأ�س���ول، متتد من االآالت واملعدات والتجهي���زات اأو و�سائل النقل واالت�سال، اإىل االأ�سول العقارية، 
دون �سمان���ات مقدم���ة370. ويعّد هذا النوع م���ن التاأجري اأبرز ما ابتدعه الفك���ر االقت�سادي واملايل 
بو�سفه �سيغة متويلية جديدة اأكرث ا�ستجابة لالحتياجات التمويلية للمن�ساآت، لتتو�سع يف اإنتاجها اأو 

ت�سغيلها، دون اإ�سافة اأعباء جديدة على كاهل امل�سروع.
ويع���ّد قطاع التاأجري التمويلي يف فل�سطني قطاًعا نا�سًئ���ا، بحيث ي�سكل حوايل 1٪ فقط من اإجمايل 
الن���اجت القوم���ي الفل�سطيني371. ولعل من اأهم العوامل التي حالت دون منو هذا القطاع يف فل�سطني؛ 
ه���و نق�س الوعي ل���دى الكثريين من اأ�سحاب روؤو����س االأموال، حول طبيعة ه���ذا الن�ساط ومفهومه 
وميزاته372. ومع ذلك، فقد مت خالل العام 2008 توقيع اتفاقية بني هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطيني 
369. املجموع���ة الوطني���ة العلي���ا للخط���ة الت�سريعي���ة للحكومة، ورق���ة ال�سيا�سات م�سروع قان���ون ب�ساأن �سم���ان احلقوق يف امل���ال املنقول، تاريخ 

.2010/4/6
370. اأ�سامة ا�سطفان، مرجع �سابق، �س 945.

371. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 330.
372.  فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 033.
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وموؤ�س�سة التمويل الدولية (IFC)، لتطوير البيئة القانونية للتاأجري التمويلي، التي ت�سمل اإعداد قانون 
التاأج���ري التمويل���ي، واللوائ���ح التنفيذية املنظمة ل���ه، والتعليمات ب�ساأن املحا�سب���ة يف عقود التاأجري 
التمويل���ي، وتعليمات خم�س�سات ديون التاأجري التمويلي. وق���د مت يف الربع االأخري من العام 2008 
اإجن���از م�س���روع قانون التاأجري التمويل���ي مب�سادقة جمل�س اإدارة الهيئ���ة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 
2008/11/10 رقم )15(، ورفعه ملجل�س الوزراء الإقراره وامل�سادقة عليه373. وقد مت تعديل م�سودة 
ه���ذا امل�سروع بعد مناق�سته مع وزارة االقت�ساد الوطني، واخلطة الت�سريعية للمجموعة االقت�سادية 
وجمي���ع اجلهات ذات العالقة. وكذلك، فقد اأ�سدر جمل����س اإدارة الهيئة تعليمات ترخي�س �سركات 
التاأجري التمويلي رقم )5/ ت ت( ل�سنة 2007، وكذلك تعليمات تنظيم �سجّل عقود التاأجري التمويلي 

رقم )6/ ت ت( ل�سنة 2007. 

ومبوج���ب املادة )11( من تعليمات ترخي����س �سركات التاأجري التمويلي »يك���ون العقد، عقد تاأجري 
متويلي عندما يتحمل امل�ستاأجر امل�سوؤولية اجلوهرية وخماطر امللكية وذلك بتحقق اأي من العنا�سر 
التالي���ة: 1. اإذا كان االإيج���ار ينتهي بتمليك املاأجور للم�ستاأجر مقاب���ل ثمن متفق عليه. 2. اإذا كانت 
فرتة االإيجار تغطي 75٪ اأو اأكرث من العمر االفرتا�سي املتبقي للماأجور.3. اإذا كانت القيمة احلالية 
للح���د االأدنى لدفعات االإيجار ت�س���اوي 90٪ اأو اأكرث من القيمة العادلة للماأجور عند ن�ساأة العقد. 4. 
اإذا ت�سم���ن العقد وع���ًدا ب�سراء املاأجور )حمل العقد( يف نهاية ف���رتة التعاقد ب�سعر حمدد بالعقد، 
وه���و ما يعرف بخيار ال�سراء يف نهاية العقد«374. ومبوج���ب املادة )12( من التعليمات ذاتها »يجوز 
اأن يت�سمن عقد التاأجري التمويلي اأحكامًا تتعلق مبا يلي:1. جواز قيام امل�ستاأجر بتاأجري املاأجور من 
الباط���ن وذل���ك بعد موافقة املوؤجر اخلطية. 2. جواز قيام كل من املوؤج���ر وامل�ستاأجر برهن املاأجور 
�سمانًا لتنفيذ التزامات اأي منهما بعد موافقة الطرف االآخر خطيًا على ذلك«. واأما املادة )1/13( 
ت على: »تعد الهيئ���ة �سجّل عقود التاأجري ويدون فيه البيانات املتعلقة  م���ن هذه التعليمات، فقد ن�سّ
بعقود التاأجري وموا�سفات املاأجور واأي تعديالت تطراأ عليه«. ووفقا للمادة )4( من تعليمات تنظيم 
�سج���ّل عقود التاأجري التمويلي »للموؤجر اأن يطلب ت�سجيل البيانات املتعلقة بالعقد بعد اإبرامه ويقوم 
امل�سج���ل بت�سجي���ل البيانات التالي���ة: اأ. طرفا العقد: املوؤجر والبيان���ات اخلا�سة به مبا يف ذلك رقم 
ت�سجيل���ه يف �سجل الرتخي����س واملفو�س بالتوقيع عنه وامل�ستاأج���ر والبيانات اخلا�سة به مبا يف ذلك 
ا معنوًي���ا. ب. ملخ�س عن  ���ا طبيعًي���ا ونوع���ه ورقم ت�سجيل���ه اإذا كان �سخ�سً الهوي���ة اإذا كان �سخ�سً
ال�س���روط االأ�سا�سية للعقد. ت. مدة العقد. ث. بيانات امل���ورد، اإن وجد ج. بيانات املقاول، اإن وجد. 
ح. البيان���ات املتعلق���ة باملاأج���ور. خ. نوع املاأجور وو�سف���ه وخ�سائ�سه. د. الرق���م املت�سل�سل للماأجور 
املنقول يف حال وجوده. ذ. اأية تعديالت تطراأ على العقد«. ومبوجب املادة )8( من التعليمات ذاتها 

373.  فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 330، هام�س 681.
374. انظر اأي�سا: حممد عبد احلليم عمر، مرجع �سابق، �س 34. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329.
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»1. ل�ساح���ب امل�سلح���ة، مع عدم االإخالل بحق ط���ريف العقد معا يف اعتبار اأي بي���ان يتعلق بالعقد 
�سري���ا تق���دمي طلب اإىل امل�سجل على النم���وذج املعتمد لهذه الغاية يحدد فيه���ا البيانات التي يرغب 
باالط���الع عليه���ا م�ستعينا يف �سبيل ذلك برقم طلب الت�سجيل املت�سل�س���ل اأو ا�سم املوؤجر اأو امل�ستاأجر 
اأو الرق���م املت�سل�س���ل للماأجور يف حال وجوده. 2. يجيب امل�سجل عل���ى الطلب خالل مدة ال تزيد عن 
اأ�سب���وع من تاريخ تقدمي الطلب«. والأن حيازة املنقول لي�ست �سنًدا للملكية يف التاأجري التمويلي؛ فقد 
كان لزاًم���ا اأن يت���م اإ�سهار عمليات التاأجري التمويلي، عن طريق تقييدها يف �سجل خا�س يكون حجة 
على الكافة، مبا ي�سمن ملكية املوؤجر لالأموال حمل العقد  وعدم انخداع الغري باأنها ملٌك للم�ستاأجر 

ومبا يعني ذلك اأنه �سخ�س مليء375.

وفيم���ا يتعلق مب�سروع قانون التاأجري التمويل���ي يف فل�سطني، فيبدو اأنه تاأثر بقانون التاأجري التمويلي 
النموذجي الذي اأعده املعهد الدويل لتوحيد القوانني اخلا�سة يف روما )ينيدروا(، ما يعني ا�ستماله 
عل���ى اأف�سل املمار�سات الدولية اخلا�س���ة ب�سياغة قوانني التاأجري التمويل���ي. ويهدف هذا امل�سروع 
اإىل توف���ري االإط���ار الت�سريعي ال���الزم لتموي���ل امل�سروعات ال�سغ���رية، وذلك مبا يحق���ق منو قطاع 
�سغ���ار امل�ستثمرين، من خالل متكينهم من احل�سول على اإمكانيات التمويل من م�سدر جديد؛ هو 
التاأج���ري التمويلي، وبالتايل زيادة البدائل املتاحة اأمام امل�سروعات ال�سغرية، االأمر الذي ُي�سهم يف 
تو�سي���ع نط���اق العملية اال�ستثمارية، ومن ثم االإ�سهام يف اإيجاد املزيد من فر�س العمل ب�سفة عامة، 
والق�س���اء على البطال���ة والتخفيف من اآثارها. كما اأن التاأجري التمويل���ي اأ�سلوب متويل يوفر و�سيلة 

لتطوير االإنتاج، وتنمية امل�سروعات ال�سغرية.

وي�ستن���د التاأج���ري التمويلي ب�سفته اأ�سلوب متوي���ل، اإىل االأ�سل املمول ال ال�سمان���ات املقدمة376، وال 
�س���رورة في���ه لوجود �سجّل م���ايل اأو ائتماين، اأو �سمان���ات اإ�سافية377، اإ�ساف���ة اإىل انه يوفر حماية 
للدائن���ني378. اأ�س���ف اإىل ذلك اأن فكرة التاأج���ري التمويلي حتقق للم�سروع احل�س���ول على املعدات، 
واالأ�سول الراأ�سمالية، له دون اأن ي�سطر )ابتداء( اإىل اأداء كامل القيمة والتكلفة الالزمة لذلك379. 
وعليه، ف���اإن التاأجري التمويلي يعد اأداة فعالة لتح�سني قدرة امل�سروعات ال�سغرية، من خالل متويل 
اأ�سولها االإنتاجية، على اعتبار اأن االئتمان التاأجريي ي�سهم يف تزويد هذه امل�سروعات، مبا حتتاجه 
ا يف  م���ن اأ�سول راأ�سمالية الزمة الأن�سطتها، مما يجعله من اأكف���اأ نظم التمويل واأقدرها380، خ�سو�سً

375. اأ�سامة ا�سطفان، مرجع �سابق، �س 951.
376. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329.

377.  ف���واز �سال���وم حمودي، م�سكالت اال�ستئجار التمويلي Leasing واأثرها يف عملية اتخ���اذ القرار التمويلي االأمثل يف تنفيذ اال�ستثمارات، 
جملة جامعة دم�سق للعلوم االقت�سادية والقانونية، املجلد 23، العدد االأول، 2005، �س 228.

378. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 225.
379. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329.

380. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 243.
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ظل عدم قدرة �سوق االإقرا�س على ا�ستيعاب كافة احتياجات اال�ستثمار، واأن هناك حدوًدا ملا ميكن 
للم�سروعات اقرتا�سه من موؤ�س�سات التمويل وامل�سارف، لتمويل �سراء املعدات واالآالت والتجهيزات. 
اأ�س���ف اإىل ذلك اأن امل�سرف املمول )التجاري اأو االإ�سالمي( ي�سرتط عادة تقدمي �سمانات معينة، 
ق���د ي�سعب توفريه���ا، اأو ي�سرتط م�ساهمة امل�س���روع يف عملية متويل ال�سراء بن�س���ب معينة قد يوؤثر 
توفريه���ا على م�ستوى ال�سيولة يف امل�سروع، خ�سو�سا مع ارتف���اع تكلفة االأ�سول الراأ�سمالية يف ذات 
الوق���ت الذي تخ�س���ع فيه هذه االأ�سول للتق���ادم، نتيجة للتطورات التكنولوجي���ة امل�ستمرة381. يتميز 
التاأج���ري التمويل���ي عن القرو����س التي تقدمها امل�س���ارف التجارية يف اأن طالب���ي التاأجري التمويلي 
ال يحتاج���ون اإىل �سم���ان؛ كون االأ�سل املوؤجر �سيكون با�سم املوؤج���ر382 حتى يتم ت�سديد املبلغ )املادة 
1/6(. وبذل���ك، فاإن التاأجري التمويلي يفتح اآفاًقا وا�سعة للم�سروعات ال�سغرية لالنتفاع من االآالت 

واملعدات االإنتاجية املوؤجرة، وميكنها من اجتياز التمويل النقدي املبا�سر للتمويل العيني.
وتتمث���ل فل�سف���ة التاأج���ري التمويلي يف حتقي���ق الرثوات من ا�ستعم���ال االأ�س���ول ال بامتالكها، فتبقى 
امللكي���ة القانونية لالأ�س���ول للموؤجر383 يف حني اأن ملكيتها االقت�سادية تك���ون للم�سروع امل�ستاأجر384، 
وبالتايل ال حاجة للم�سروعات ال�سغرية يف اأن متتلك املعدات االإنتاجية لتحقيق االإيرادات، فمجرد 
ا�ستعم���ال امل�س���روع لهذه املعدات �سيمكنها م���ن حتقيق االإيرادات. تقوم �س���ركات التاأجري التمويلي 
)املوؤج���ر( ب�سراء وامتالك االأ�سل وفًقا للموا�سفات املح���ددة م�سبًقا من قبل امل�سروع امل�ستاأجر385، 
ث���م نقل حي���ازة االأ�سل للم�سروع )امل�ستاأج���ر(، حيث يقوم هذا االأخري مقاب���ل دفعات حمددة تدفع 
للموؤج���ر با�ستعمال���ه لتحقيق االإي���رادات386، وبذلك ميكن التاأجري التمويل���ي للم�سروعات ال�سغرية 
م���ن احل�سول على االأ�س���ول االإنتاجية، دون احلاجة اإىل ا�ستثمار جزء كب���ري من راأ�سمالها يف هذه 
االأ�س���ول )امل���ادة 1/4(. ويف حال���ة اإخالل امل�ستاأجر بدف���ع االإيجار، يقوم املوؤج���ر با�ستعادة االأ�سل 
املوؤج���ر وبيع���ه، مبا يعو�سه عن اخل�سائر الت���ي ترتبت عن عدم دفع اأو تع���رث امل�ستاأجر، والأن املوؤجر 
يك���ون مالكا لالأ�س���ل طوال فرتة التاأجري )امل���ادة 1/6(، فاإن حق امللكية يلع���ب يف هذه احلالة دور 
ال�سمان احلقيقي يف مواجهة امل�ستاأجر والغري387، وبالتايل تتم ا�ستعادة االأ�سل وبيعه ب�سكل �سريع، 

على العك�س من الرهن احليازي العقاري.
وعلي���ه يكف���ل التاأجري التمويلي العديد م���ن املزايا بالن�سب���ة للم�سروع ال�سغ���ري امل�ستاأجر وبالن�سبة 

381. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 232.
382. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329؛ اأ�سامة ا�سطفان، مرجع �سابق، �س 945.

 .Wainman, David, Leasing, Sweat & Maxwell, London 1995, p 383. اأ�سامة ا�سطفان، مرجع �سابق، �س 948؛
 .31

.31 .Wainman, Ibid, p 384.  فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 176؛
385. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 176.

.31 .Wainman, Ibid, p 386.  فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 231؛
387. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 179.
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ملوؤ�س�س���ة التاأجري التمويلي، ففيما يتعلق بامل�ستاأجر يوفر له ه���ذا العقد التمويل الكامل ال�ستثماراته 
دون اأن يتكل���ف ب���اأي نفقات �سابقة حليازة االأموال املوؤجرة388، كدفع جزء من ثمن املعدات امل�سرتاة 
بالتق�سي���ط، اأو تق���دمي �سمان عيني اأو �سخ�سي للح�سول على القر�س الالزم ل�سرائها، االأمر الذي 
ميكنه بالنتيجة من االحتفاظ باأمواله اخلا�سة لت�سغيلها الأغرا�س اأخرى يف امل�سروع389، كما يحتفظ 
يف الوق���ت نف�سه باإمكانية ا�ستخدام طرق اأخ���رى للتمويل كاالقرتا�س العادي، من اأجل التو�سيع من 
طاقت���ه اال�ستثمارية390. كذلك ي�ستطيع امل�ستاأج���ر اأن يتفاو�س مع املوؤجر لتحديد مبلغ االأجرة، على 
اأ�سا����س املردودي���ة االقت�سادي���ة للمعدات املوؤج���رة391 (pay as you earn)، كم���ا ميكنه اأن يطلب 
م���ن املوؤجر تغيري املع���دات اإذا ما جتاوزتها التغ���ريات التقنية اأو التكنولوجي���ة، دون اأن يكلفه ذلك 
الكث���ري392، ومبا يوؤدي اإىل زيادة قدرته التناف�سي���ة393، ناهيك طبًعا عن اإمكانية اأن ميتلك امل�ستاأجر 

املال املوؤجر بعد انتهاء مدة االإيجار غري القابلة لالإلغاء394، املادة )6(.
وفيم���ا يتعلق مبوؤ�س�سة التمويل اأو امل�سرف املم���ول ُتعّد هذه االأداة من و�سائل االئتمان االأقل خطورة 
بالن�سب���ة له���ا395؛ نظ���ًرا الأن حق ملكي���ة االأ�سل املوؤجر ال���ذي حتتفظ به يعد اأق���وى �سمان يف يدها، 
وميكنها من ا�سرتداد حقوقها بالكامل396، مقارنة مثال بالقر�س الذي متنحه للم�سروع ال�سغري من 
اأج���ل �سراء االأ�سل حيث ال يك���ون يف و�سعها يف هذه احلالة – اإذا ما تعرث املقرت�س – �سوى الرجوع 
اإىل ال�سم���ان املقدم، لعله يكفي ال�سرتجاع القر�س كام���ال397. اأ�سف اإىل ذلك اأن موؤ�س�سة التمويل، 
اأو امل�سرف املوؤجر ت�سرتي االأ�سل الذي يكون امل�ستاأجر بحاجة اإليه، وحدد موا�سفاته مع املزود، ما 
يعني تاأكد اإبرام ال�سفقة، وعدم احلاجة اإىل انتظار قدوم امل�ستاأجرين، وتعطيل ا�ستثماراتها لفرتة 
معين���ة398، اإ�ساف���ة اإىل تاأكد ح�سوله عل���ى هام�س ربح منها399. ناهيك طبًعا ع���ن اإمكانية اأن يرجع 
امل�ستاأج���ر عل���ى املورد للمعدات بالعيوب اخلفي���ة مبا�سرة، ما يعني عدم ان�سغ���ال موؤ�س�سة التمويل، 

اأو امل�سرف املمول، يف النزاعات املتعلقة مبدى مطابقة االأ�سل للموا�سفات املطلوبة، املادة )9(.
ويت�س���ح اأن �س���دور قانون التاأجري التمويل���ي يف فل�سطني ي�سكل حماية، وفر�س���ة �سانحة للم�سارف 

388. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 229، �س 232.
389. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329.

390. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 179.
391. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 329.

392. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 180؛ فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 236.
393. فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 330.

394. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 228.
395.  فايز بكريات واآخرون، مرجع �سابق، �س 330.

396. فواز حمودي، مرجع �سابق، �س 225.
397.  فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 180.
398. فياليل، بومدين، مرجع �سابق، �س 180.

.73 ،2 .Wainman, Ibid, pp .399
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)التجاري���ة واالإ�سالمية( اإذا ما تبنته يف ا�ستثمار اأمواله���ا بطريقة ماأمونة، اإىل جانب ت�سجيع قيام 
�سركات للتاأجري التمويلي لتمويل امل�سروعات التي بحاجة اإىل هذا النوع من التمويل. وجتدر االإ�سارة 
يف هذا ال�سدد اإىل جتربة م�سر، يف ت�سجيع اإن�ساء �سركات التاأجري التمويلى؛ من اأجل دعم اأن�سطة 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، حيث بلغ اجماىل القيمة الرتاكمية لعقود التاأجري التمويلي يف م�سر 
نح���و 25.7 ملي���ار جنيه، منذ �سدور القانون اخلا�س به���ذا الن�ساط يف عام 1995 وحتى نهاية عام 
���ا عن �سدور قانون للتاأجري التمويلي، لي����س فقط يف م�سر، بل ويف غريها  2008م400. ناهي���ك اأي�سً

من دول اجلوار، كاالأردن ولبنان.

400.  �سمري ال�سو�س، مرجع �سابق.
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اخل�متة
بع���د درا�سة اأدوات التمويل املتاحة اأمام املن�ساآت ال�سغرية يف فل�سطني، �سواء اأكانت اأدوات التمويل 
التقلي���دي اأو اأدوات التموي���ل االإ�سالمي، واملعيق���ات املختلفة اأمام و�سول تل���ك امل�سروعات اإىل هذا 
التمويل، وكذلك ال�سبل املمكنة لتوفري التمويل الالزم لتلك امل�سروعات بي�سر و�سهولة، فاإن الباحث 

ي�سّدد على التو�سيات االآتية:

حتدي���د جهة موثوقة للقي���ام باإعداد درا�سات اجل���دوي لكافة امل�سروع���ات ال�سغرية، واإعطاء . 1
دورات الأ�سح���اب تل���ك امل�سروع���ات على كيفية التعامل م���ع البنوك، ال �سيم���ا يف جمال اإعداد 
امللف���ات االئتمانية، وكذلك توفري بيانات ومعلومات مالية عنه���ا ملوؤ�س�سات التمويل وامل�سارف 

)التجارية واالإ�سالمية(، مما ميكنها من اتخاذ قرارات التمويل بثقة ومرونة.

تفعي���ل �سجل االأم���وال املنقولة، حت���ى ت�ستطي���ع امل�سروعات ال�سغ���رية ا�ستخدامه���ا �سمانات . 2
للح�سول على التمويل الالزم من موؤ�س�سات التمويل وامل�سارف )التجارية واالإ�سالمية(.

اإن�ساء �سندوق ل�سمان القرو�س املمنوحة للم�سروعات ال�سغرية من قبل امل�سارف وموؤ�س�سات . 3
التمويل، من اأجل تذليل املعيقات املتعلقة بارتفاع ال�سمانات املطلوبة وتعددها ملنح هذا التمويل. 
ولعل االإ�س���ارة الواردة يف م�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اإىل واجب هيئة املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة تاأمني �سمانات للمقر�سني، تت�سمن اإمكانية اإن�ساء مثل هذا ال�سندوق.

�سرورة اإقرار م�سودة قانون امل�سارف؛ كونها تن�س على �سرورة ترخي�س موؤ�س�سات االإقرا�س . 4
املتخ�س�س���ة، وعلى رقاب���ة واإ�سرافها �سلطة النق���د عليها، ما ي�سجع اجله���ات الدولية املانحة 
عل���ى التعام���ل معها. وفوق ذلك، ميك���ن تعديل قان���ون امل�سارف، لين�س عل���ى منح امل�سارف 
اإعف���اءات �سريبي���ة على االأرباح املحققة م���ن اأن�سطة متويل امل�سروع���ات ال�سغرية، وو�سع حد 
اأدن���ى للت�سهي���الت االئتمانية، كن�سبة من الودائ���ع التي يتوجب على امل�س���ارف – حتت طائلة 
امل�سئولي���ة- تقدميه���ا للم�سروع���ات ال�سغ���رية، وكذلك تخفي����س ن�سبة االحتياط���ي االإلزامي 

للم�سارف، بالتنا�سب مع قدر االأموال التي يتم متويلها للم�سروعات ال�سغرية.

اإعف���اء امل�سروعات ال�سغرية م���ن �سريبة الدخل يف ال�سنوات الع�سرة االأوىل من عمل امل�سروع، . 5
وجتدي���د هذا االإعفاء بن�سبة 50٪ لل�سنوات اخلم�س التالية، وبن�سبة 25٪ ل�سنوات خم�س اأخرى 
تل���ي ذلك. وميكن اأن يتم ذل���ك بتعديل قانون اال�ستثمار اأو باإ�س���دار قانون خا�س بامل�سروعات 

ال�سغرية.
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الأن طريقة التاأجري التمويلي اأثبتت منذ زمن طويل فائدتها يف الدول امل�سنعة، فاإنه  ينبعي اأن . 6
يت���م تبني هذه االأداة من اأدوات التمويل، وفتح جم���ال االحرتاف اأمام الو�ساطة املالية؛ بهدف 
الزي���ادة يف م�س���ادر التمويل ملختل���ف القطاعات االقت�سادي���ة يف فل�سطني، م���ا يعني �سرورة 

�سدور قانون التاأجريالتمويلي يف فل�سطني.

م���ن اأج���ل حث موؤ�س�سات التموي���ل يف فل�سطني على تطبيق اأدوات التموي���ل االإ�سالمي يف متويل . 7
امل�سروع���ات ال�سغ���رية، والت���ي تتميز ع���ن اأدوات التموي���ل التقليدي؛ ينبغي �س���دور ت�سريع يف 

فل�سطني ينظم هذه االأدوات، ويبني االأحكام املتعلقة بها بكل و�سوح.
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املقدمة
تتمت���ع املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة باأهمية بالغة يف التنمية االقت�سادي���ة، فهي توؤدي عملها جنًبا 
اإىل جنب مع املن�ساآت الكبرية؛ مما يحقق التكامل والتجان�س يف الهياكل االقت�سادية، وي�ساعد على 

حتقيق التنمية االجتماعية واالقت�سادية ال�ساملة.

ولق���د ب���داأ اال�ست�سعار باأهمية املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال���دول االقت�سادية الكرى، بحيث 
اأخ���ذت زمام املبادرة م���ن حيث توفري الرعاي���ة والدعم له���ا، فاأ�س�ست لها االأجه���زة املتخ�س�سة، 
ووف���رت لها االأطر الت�سريعية  والهيكلية التي ت�ساعدها على القيام بدورها االقت�سادي، اإ�سافة اإىل 
امل�ساع���دة الفني���ة واملالية والتدريبية واالإداري���ة، وقد اأنيط هذا الدور يف غالبي���ة دول العامل  باأكرث 
املوؤ�س�س���ات التاأطريية فعالية ومتثي���اًل للقطاع اخلا�س وهي الغرف التجاري���ة. وقد وجدت لتحقيق 
غاي���ات واأه���داف ت�سب يف بوتق���ة التنمي���ة واالإ�سالح، والنهو����س مبن�ساآت القط���اع اخلا�س، ومن 
بينه���ا املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، �سمن االأطر الت�سريعية املنظمة للغ���رف التجارية اأو املن�ساآت 

ال�سغرية واملتو�سطة يف كل بلد. 

وانطالًق���ا م���ن اأن الغرف التجاري���ة ال�سناعية الزراعي���ة يف فل�سطني مناط به���ا تقدمي اخلدمات 
وتطوي���ر القطاع اخلا�س، الذي ت�سكل املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة الغالبية العظمى من من�ساآته، 
واإدراًكا الأهمية هذا القطاع ودعمه وتنميته؛ كانت هذه الورقة والتي  تهدف اإىل تقدمي روؤية وا�سحة 
ح���ول ال���دور املن���اط بالغرف التجارية يف دع���م هذا القطاع احلي���وي وتطويره، م���ع ت�سليط ال�سوء 
عل���ى العالقة التكاملي���ة مل�ساركة قطاع املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف تاأ�سي����س الغرف التجارية 
وع�سويته���ا، واخلدمات التي تقدمها الغرف التجاري���ة الأع�سائها الذين هم يف غالبيتهم من قطاع 
املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف فل�سط���ني، واخلدمات التي يجب على الغ���رف التجارية تقدميها 

لهذا القطاع.

اإن اأهمية هذه الورقة تنبع من كونها ت�سلط ال�سوء على املبادرات واالآليات التي ميكن اأن ت�سطلع بها 
الغ���رف التجاري���ة، وبالتعاون مع موؤ�س�سات اأخرى، يف تنمية القطاع االأهم يف فل�سطني وتطويره وهو 

قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، الذي يو�سف بقاطرة االقت�ساد االأوىل.

لق���د مت اعتم���اد عدة مناهج يف اإعداد هذه الورقة التي �سمل نطاقها تغطية كل من الغرف التجارية 
واملن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف حمافظات الوط���ن يف قطاع غزة وال�سف���ة الغربية، بحيث اتُّبع 
املنه���ج الو�سف���ي والتحليل���ي واملقارن، اإ�ساف���ة اإىل ا�ستخ���دام اأدوات البحث املتع���ددة  التي اأعطت 
حيوي���ة يف دقة املعلومة وواقعيتها من خالل املقاب���الت ال�سخ�سية مع العديد من ال�سخ�سيات ذوي 
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االخت�سا����س، واإعداد ا�ستمارة مت توزيعها عل���ى 448، بحيث مت توزيع 192 ا�ستمارة يف قطاع غزة، 
256 ا�ستم���ارة يف ال�سف���ة الغربي���ة، وقد انعك����س هذا االأمر على دق���ة التحلي���ل واملعلومات التي مت 

ا�ستقاوؤها من خالل ذلك. وت�ستعر�س الورقة يف �سبيل حتقيق ذلك املحاور الرئي�سة االآتية:

تقدمي عام: حول ن�ساأة الغرف التجارية يف فل�سطني وتنظيمها القانوين.. 1

ع�سوية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الغرف التجارية.2. 

2. 1 تاأ�سي�س الغرف التجارية واآلية انت�ساب اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة لها.

2. 2   الر�سوم املفرو�سة على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

2. 3 ت�سنيف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة املنت�سبة للغرف التجارية.

2. 4 متثيل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف جمال اإدارة الغرف التجارية.

اخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.. 3

3. 1 خدمات تقدمها الغرف التجارية م�ستندة للت�سريع.

3. 2 خدمات تقدمها الغرف التجارية م�ستندة للواقع.

3. 3 خدمات تقدمها الغرف بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

3. 4 تقييم اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة خلدمات الغرف التجارية.
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1. تقدمي ع�م
ن�س�أة الغرف التج�رية يف فل�سطن وتنظيمه� الق�نوين

ظه���رت الغ���رف التجارية وال�سناعية يف العامل بداية على �سكل جتمع���ات،1 تكونت اإما مببادرة من 
رج���ال االأعمال؛ نتيجة ل�سعورهم بالتهديد الأعمالهم ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، ولتوفري قدر 
اأك���ر من احلماية، وذل���ك لعدم قدرة كل منهم على حماية م�ساحله ب�س���ورة منفردة، اأو مببادرة 
م���ن احلكوم���ة لرغبتها يف م�سارك���ة رجال االأعمال له���ا يف اتخاذ عدد من الق���رارات.2 وتعد غرفة 
حل���ب التي تع���ود ن�ساأتها اإىل العهد العثماين اأول غرفة جتارية يف الع���امل العربي، اأما على ال�سعيد 
الفل�سطيني فقد اأن�سئت غرفة جتارة القد�س يف العام 1936، وغرفة جتارة طولكرم يف العام 1942، 

وغرفة جتارة رام اهلل يف العام 1950، وغرفة جتارة نابل�س يف العام 1953. 3
ويف الوقت احلايل توجد اأربع ع�سرة غرفة جتارية و�سناعية يف فل�سطني - مبا فيها الغرف ال�سابقة 
- موزع���ة على املحافظات وفقا لالآتي: غرفة جتارة و�سناع���ة جنني، غرفة جتارة و�سناعة نابل�س، 
غرف���ة جتارة و�سناعة رام اهلل، غرفة جتارة و�سناعة القد�س، غرفة جتارة و�سناعة اخلليل، غرفة 
جتارة و�سناعة �سلفيت، غرفة جتارة و�سناعة طوبا�س، غرفة جتارة و�سناعة قلقيلية، غرفة جتارة 
و�سناعة طولكرم، غرفة جتارة و�سناعة �سمال اخلليل، غرفة جتارة و�سناعة جنوب اخلليل، غرفة 
جتارة و�سناعة اأريحا، غرفة جتارة و�سناعة بيت حلم، غرفة جتارة و�سناعة غزة. وتتوزع ع�سويتها 

بني كل من القطاعات التجارية والزراعية وال�سناعية واخلدماتية وقطاع املقاوالت والبناء.4
نظ���م القانون العثماين الغ���رف التجارية من خالل  قانون غرف التج���ارة وال�سنايع ل�سنة 1328 ه�، 
اإال اأن هذا القانون مت اإلغاوؤه، ولغاية االآن مل ي�سدر ت�سريع موحد ينظم الغرف التجارية يف فل�سطني، 
فهن���اك ع���دة ت�سريعات من قوانني واأنظمة داخلية تطبقها الغ���رف التجارية، وهي ب�سقيها تقع �سمن 
حقبت���ني متوازنتني اإحداها هي احلك���م االأردين لل�سفة الغربية، واالأخرى هي االإدارة امل�سرية لقطاع 
غ���زة، وحيث اأن ه���ذه احلقب كانت تت�سف بالن�س���اط الت�سريعي والتنظيم���ي للموؤ�س�سات العامة غري 
احلكومي���ة. فف���ي ال�سفة الغربية ينظمه���ا القانون املوؤقت رق���م )41( ل�سن���ة 5،1949 وقد �سدر هذا 
1. يذكر املوؤرخون اأن الغرف التجارية مل تعرف مبفهومها احلايل اإال يف العام 1959م بفرن�سا، عندما بادر جمموعة من جتار مر�سليا اإىل اإن�ساء 

جتمع لهم لتمثيل م�ساحلهم يف املرفاأ.
2. طاي���ل ال�سعي���د �سحاتة، فوؤاد اأبو الفتوح اأب���و اإ�سماعيل، غرفة جتارة و�سناع���ة الكويت، ط1، موؤ�س�سة الكويت للتق���دم العلمي، 1985-1984، 

�س17.
3. املرج���ع ال�ساب���ق، ����س 19-21. وانظر اأي�س���ا با�سم مكحول واآخ���رون، مراجعة نقدي���ة مل�سروع قانون الغ���رف التجارية ال�سناعي���ة الزراعية 

الفل�سطيني، معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية )ما�س(، القد�س ورام اهلل، اأيلول 2004، �س3.
4. يبلغ عدد اأع�ساء الهيئة العامة لغرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل-البرية للعام 2010/2009، )6000( ع�سٍو، موزعني على القطاعات 

االآتية: التجارة 53٪، ال�سناعة 9٪، اخلدمات 20٪، احلرف 12٪، املقاوالت ٪6.
5. املن�سور يف العدد )992( من اجلريدة الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1949/8/16، �س 231.
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القان���ون ليطب���ق على ال�سف���ة ال�سرقية “اإمارة �سرق���ي االأردن”، ويف الع���ام 1950 عقب �سدور قرار 
“ال�س���م”،6 �سدر القانون رقم )11( ل�سنة 1953 الذي مبوجبه مت مّد تطبيق قانون الغرف التجارية 
رقم )41( ل�سنة 1949 على ال�سفة الغربية، اأما الغرف التجارية يف قطاع غزة فينظمها قانون الغرف 
التجاري���ة للمنطقة الواقعة حتت رقابة القوات امل�سرية بفل�سطني رقم )326( ل�سنة 1954 .7 من هنا 

ميكننا القول اإن االإطار القانوين للغرف التجارية وال�سناعية يف فل�سطني يت�سف باأنه: 

اأواًل: لي����س حديًث���ا، فقد م�س���ى عليه ما يزيد ن�سف ق���رن. ثانيًا: لي�س موحدًا، اإمن���ا يعود اإىل فرتة 
احلكم االأردين على ال�سفة الغربية، واالإدارة امل�سرية لقطاع غزة.

اأما ال�سلطة الفل�سطينية فقد اأعلنت يف العام 1994، تبنيها للت�سريعات التي كانت �سارية يف كل من 
ال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غزة قبيل خ�سوعها لالحتالل االإ�سرائيل���ي يف العام 1967، وفًقا ملا جاء يف 
ت على اأنه: “ي�ستمر العمل بالقوانني واالأنظمة  املادة )1( من القرار رقم )1( ل�سنة 1994، التي ن�سّ
واالأوامر التي كانت �سارية املفعول قبل تاريخ 1967/6/5 يف االأرا�سي الفل�سطينية “ال�سفة الغربية 

وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها”.8
وعق���ب �سدور هذا القرار، �سع���ت ال�سلطة الفل�سطينية اإىل اإ�س���دار ت�سريعات جديدة موحدة، ففي 
�سيف العام 1994، توىل جمل�س ال�سلطة الفل�سطينية )ال�سلطة التنفيذية منذ 1994/7/5، املجل�س 
الت�سريعي منذ 1996/3/7( �سلطة اإ�سدار الت�سريعات املنظمة ملختلف جوانب احلياة العامة الأفراد 

املجتمع، بهدف تنظيم احلياة وبلورة وحدة القانون ما بني حمافظات ال�سفة الغربية وغزة. 9

لعب���ت الغ���رف التجارية دوًرا مميًزا يف خدم���ة القطاع اخلا�س يف فل�سطني ودعم���ه، ومبا اأن قطاع 
املن�س���اآت املتو�سط���ة وال�سغرية واملتناهية ال�سغر ي�سكل الغالبية العظم���ى 95٪ من من�ساآت القطاع  
اخلا�س يف فل�سطني، فاإن تاأثري الغرف التجارية على هذا القطاع يتوجب اأن يكون ذا اعتبار خا�س. 
لذا فاإن هذه الورقة ت�سلط ال�سوء على الدور املناط بالغرف التجارية لدعم قطاع املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة وتطويرها بني الواقع والن�س القان���وين؛ يف �سبيل تقدمي اإجابة على اأ�سئلة متعددة حول 
اإمكاني���ة ما تقدمه الغرف التجارية مل�ساعدة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف جماالت متعددة، من 
6. �سدر قرار ال�سم يف العام 1950، وذلك بعد موؤمتر اأريحا ومبوجبه توحدت ال�سفة الغربية مع ال�سفة ال�سرقية حتت م�سمى »اململكة االأردنية 

الها�سمية«.
7. املن�س���ور يف الع���دد )40( من الوقائع الفل�سطينية، االإدارة امل�سرية، بتاري���خ 1954/10/14، �س 1008. وقد �سدر هذا الت�سريع اإىل املر�سوم 
اجلمه���وري ب�س���اأن تعيني حاك���م اإداري يف قطاع غزة ل�سنة 1954، واإىل االأمر ب�ساأن تخويل �سلطات للحاك���م العام لقطاع غزة رقم )154( ل�سنة 

.1954
8.  قرار رقم )1( ل�سنة 1994 املن�سور يف العدد )1( من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 1994/11/20، �س 710.

9. املقتفي: منظومة الق�ساء والت�سريع يف فل�سطني، للمزيد انظر الرابط االآتي:
http://lawcenter.birzeit.edu/iol/ar/index.php?action_id=210&PHPSESSID=a7abe0ab0c200a9034d23164
a85460cde18bfd4b
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اأهمه���ا احتياجات هذا الن���وع من املن�ساآت، من حيث التمويل والتاأهي���ل والتدريب، وحت�سني القدرة 
التناف�سية، واإن�ساء املعار�س املحلية والدولية وغريها. 

ون�ستعر�س يف هذه الورقة، يف �سبيل حتقيق ذلك، املحاور االآتية: 

اأواًل: ع�سوية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الغرف التجارية .	 

ثانيًا: اخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة .	 
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2. ع�سوية املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف الغرف التج�رية
 توجد حاليًا اأربع ع�سرة غرفة جتارية موزعة على حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة،  ت�سكل هذه 
الغ���رف التجارية اأكر احتاد ميثل القطاع اخلا�س، علمًا ب���اأن هذه الغرف قد تاأ�س�ست على مراحل 
خمتلفة، فما هي متطلبات تاأ�سي�س غرفة جتارية جديدة؟ كما اأن هذه الغرف قد فتحت الباب اأمام 
كافة املن�ساآت لالن�سمام اإىل ع�سويتها، فما هي املتطلبات واالإجراءات النت�ساب املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة اإىل الغرفة التجارية؟ هذا ما �سنعاجله.

2. 1 ت�أ�سي�ص الغرف التج�رية واآلية انت�س�ب املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة له�
ا م���ن اأرباب التجارة يف  يتطل���ب تاأ�سي����س غرفة جتارية جديدة تقدمي طل���ب من قبل ثالثني �سخ�سً
املنطق���ة الت���ي �ستن�ساأ فيها الغرفة، على اأن يت�سكل جمل����س اإدارة كل منها من �ستة اأع�ساء اإىل اثني 
ع�س���ر ع�س���ًوا مبن فيهم الرئي����س، وفًقا لن�س املادة )2( م���ن قانون الغرف التجاري���ة وال�سناعية 

املوؤقت املعدل رقم )21( ل�سنة 1961، التي جاء ن�سها على النحو االآتي:

“توؤ�س����س غرف���ة جتارية واحدة يف كل م���ن العا�سمة ومراكز االألوية بقرار ي�س���دره وزير االقت�ساد 
الوطني يحدد فيه مركز الغرفة وعدد اأع�ساء جمل�س اإدارتها مبا فيهم الرئي�س على اأن ال يقل العدد 
عن )6( وال يتجاوز اثني ع�سر وذلك بناء على طلب ما ال يقل عن ثالثني �سخ�سًا من اأرباب التجارة 

يف املكان الذي �ستن�ساأ فيه الغرفة”

هذه املادة جاءت مطلقة، ومل تقيد من يحق لهم التقدم بطلب تاأ�سي�س غرفة جتارية جديدة، وهذا 
االإط���الق يدفعنا للت�ساوؤل عن مدى اأحقية اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف تاأ�سي�س غرفة 
جتاري���ة جدي���دة. ن�س املادة ج���اء مطلًقا، واملطلق يجري عل���ى اإطالقه ما مل يرد ن����س يقيده، وال 
يحتوي القانون على ن�س مقيد، بل اقت�سر على قيد وحيد وهو اأن ال يقل عدد املتقدمني عن ثالثني 
���ا من مزاويل الن�ساط التجاري يف النطاق اجلغرايف للغرفة التجارية املراد تاأ�سي�سها. وهذه  �سخ�سً
امل���ادة تتطاب���ق مع الواق���ع العملي، فال يوجد ما مينع عل���ى اأر�س الواقع من اأن يك���ون كافة مقدمي 

الطلب من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

اأما م�سروع قانون الغرف التجارية للعام 2004، فقد حدد متطلبات تاأ�سي�س غرفة جتارية جديدة يف 
امل���ادة )3( منه، حي���ث ن�ست على اأنه: “ توؤ�س�س غرفة جتارية �سناعية زراعية واحدة يف العا�سمة 
القد����س ويف مركز كل حمافظة من حمافظات فل�سطني بق���رار من الوزير على اأن ال يقل العدد عن 
ت�سع���ة وال يتج���اوز الع���دد اثني ع�سر ع�سوًا وذلك بن���اء على طلب ما ال يقل ع���ن )300( من اأرباب 

التجارة اأو ال�سناعة اأو الزراعة احلا�سلني على رخ�س مزاولة املهنة يف املحافظة”.



135 اجلزء الثالث

يت�س���ح لنا من الن����س اأعاله اأن متطلبات الرتخي�س وفًقا للم�س���روع )2004(، تتجلى بتقدمي طلب 
لوزير االقت�ساد من قبل عدد ال يقل عن )300( من اأرباب التجارة اأو ال�سناعة اأو الزراعة.

مبقارن���ة الن�سني اأعاله جند اأن موقف القانون ال�ساري حاليا ال يتطابق مع موقف م�سروع القانون، 
واإمن���ا افرتقا من حي���ث العدد الواجب توافره لتقدمي الطلب وال�س���روط الالزم توافرها يف مقدمي 
طل���ب التاأ�سي�س، ذل���ك اأن الثاين اأي امل�سروع يتطل���ب 300 �سخ�سٍ اأي ع�س���رة اأ�سعاف العدد الذي 
ي�ستلزم���ه القانون ال�س���اري، كما اأن امل�سروع تطّل���ب و�سًفا اأكرث دقة وان�سباًط���ا حني اأ�ساف عبارة 
“احلا�سل���ني على رخ����س مزاولة املهنة يف املحافظة” التي خال منه���ا القانون ال�ساري حاليا. فلم 
يكت���ف امل�سروع باأن يكون مقدمو الطلب ممن يحرتفون التجارة اأو ال�سناعة اأو الزارعة، بل اأ�ساف 
اإىل ذل���ك و�سًفا اآخ���ر هو احل�سول على ترخي�س مزاولة املهنة باملحافظة، وبذلك يخرج من نطاق 
الن����س اأرباب التج���ارة اأو ال�سناعة اأو الزراعة املزاولني دون ترخي����س. وهذا اأف�سل؛ فالرتخي�س 
والت�سجي���ل خطوة مهمة يف حياة املن�ساأة، الأن هذا يعني اأن مقدمي الطلب مكلفون بتطبيق القوانني 
واالأنظمة وم�ساءلون قانوًنا عن اأية خمالفة لها، كما يوفر نوًعا من الرقابة واالإ�سراف.10 اإال اأنه ويف 
املح�سل���ة ميكن الأ�سحاب املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة اإن�ساء غ���رف جتارية ا�ستناًدا اإىل القوانني 
ال�ساري���ة اأو م�س���روع القانون، االأمر الذي ميكن م���ن خالله ا�ستنتاج مدى قدرة ه���ذه املن�ساآت على 
التاأ�سي�س والقيادة والتمكني الفعال يف ع�سوية الغرف التجارية، فاإذا كان لها القدرة على التاأ�سي�س 
فاإن���ه ومن باب اأوىل للموؤ�س�س اأن يكون من اأع�س���اء جمل�س االإدارة والهيئة العامة للغرف التجارية، 
وعلي���ه فاإن���ه يك���ون ذا فعالية عالي���ة يف التاأثري عل���ى القرار ونوعي���ة اخلدمات الت���ي ميكن للغرف 
التجارية تقدميها؛ كون الع�سوية الفاعلة فيها من جمل�س اإدارة والهيئة العامة هي الن�سبة العليا من 
ممثل���ي اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، اإال اأن عدم اإدراك اأ�سحاب هذه املن�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة لهذا االأم���ر منذ تاأ�سي�س الغرف التجارية، وعدم اهتمامهم لالأج�سام التمثيلية كالغرف 
التجاري���ة وم���ا ميكن تقدميه من قبلها لهم، اأدى اإىل اإك�ساب اأ�سح���اب ال�سناعات  ورجال االأعمال 
ا ون�سيًبا  م���ن املن�ساآت الكبرية ع�سوية جمل����س االإدارة يف الغرف التجارية باعتباره���م االأكرث حظًّ

العتالء املنا�سب العليا يف راأ�س التمثيل يف الغرف التجارية وهو جمل�س االإدارة.

ه���ذا ويبل���غ ع���دد املنت�سبني للغ���رف التجارية م���ا ب���ني 40 و50 األف من�س���اأة بني كب���رية ومتو�سطة 
و�سغ���رية ومتناهي���ة ال�سغر،11 اإال اأن املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة ت�س���كل 91-95٪ من املنت�سبني 
للغ���رف التجاري���ة.12 وبالرج���وع اإىل عينة الدرا�سة املكون���ة من 448 من�ساأة، موزع���ة بني 256 منها 

10. اأم���ا االأم���ر رقم )326( باإ�سدار قان���ون الغرفة التجارية ال�ساري يف القطاع، فلم يتناول اأح���كام تاأ�سي�س غرفة جتارية جديدة، فقد ن�س يف 
املادة 2 منه على اأنه: » تن�ساأ غرفة جتارية فل�سطينية يف املنطقة الواقعة حتت رقابة القوات امل�سرية بفل�سطني ويكون مقرها مدينة غزة«.

11. مقابلة مع االأ�ستاذ علي مهنا، االحتاد العام للغرف التجارية وال�سناعية والزراعية، رام اهلل، 2010/7/13. 
12. مقابلة مع االأ�ستاذ �سالح ح�سني، غرفة جتارة رام اهلل، بتاريخ 2010/8/11.
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يف ال�سف���ة الغربي���ة، و 192 يف قطاع غزة، جن���د اأن ن�سبة املنت�سبني للغ���رف التجارية من اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة هي 46.3٪، بحيث تتوزع هذه الن�سبة 
عل���ى ال�سف���ة لت�سكل 60.8٪، ويف قطاع غزة 27.2٪. وهذا يعطي موؤ�سًرا على عدم اإقبال اأ�سحاب 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة على االنت�ساب اإىل ع�سوية الغرف التجارية. فاأكرث من ن�سف املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة مل تنت�سب للغرف التجارية املوزعة عل���ى املحافظات الفل�سطينية وفقا لل�سكل 

رقم )1(: 

اأم���ا االأ�سب���اب التي تكمن وراء ع���دم اإقبال اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة لالنت�ساب اإىل 
ع�سوي���ة الغرف التجارية، فقد اأظهرت نتائج حتليل بيان���ات العينة حمل الدرا�سة اختالف وجهات 
نظ���ر اأ�سحاب ه���ذه املن�ساآت، وتفاوت اآرائه���م بني حمافظات ال�سفة الغربي���ة وقطاع غزة، كما هو 

مو�سح يف ال�سكل رقم )2(: 
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137 اجلزء الثالث

حيث اأجمع 41.5٪ من غري املنت�سبني للغرف التجارية، يف كل من حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع 
غ���زة، من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، اأن ال�سبب يف ذلك ه���و عدم علمهم باخلدمات 
الت���ي تقدمها الغرف التجارية للمنت�سبني لع�سويته���ا، اإال اأن ن�سبة الذين ال يعلمون بخدمات الغرفة 
التجاري���ة يف قطاع غ���زة ت�سل اإىل ما يفوق �سعفي هذه الن�سبة يف ال�سف���ة الغربية، فقد بلغت هذه 
الن�سبة يف قطاع غزة اإىل 57.8٪، ويف ال�سفة الغربية 19.2٪، ولعل هذا يرجع اإىل تق�سري الغرف 
التجاري���ة يف تعري���ف اجلمه���ور باخلدمات التي تقدمه���ا وبدورها يف خدمة القط���اع اخلا�س، مما 
يتطل���ب منه���ا اإعطاء اجلانب االإعالمي مزيًدا م���ن االهتمام، وعقد �سل�سة م���ن الندوات التعريفية 

واللقاءات، ودعوة غري املنت�سبني لع�سويتها حل�سور هذه اللقاءات والندوات.  

اأم���ا الفئة االأخ���رى من غري املنت�سبني للغ���رف التجارية فيع���زون عدم انت�سابهم للغ���رف اإىل عدم 
قناعته���م باخلدمات الت���ي تقدمها الغرف التجارية، وهن���ا تتقارب وجهات النظر ب���ني اأفراد هذه 
الفئ���ة يف كل م���ن ال�سفة الغربية وقط���اع غزة، تلك الفئة ت�سكل 28.2٪ م���ن غري املنت�سبني للغرف 
يف فل�سط���ني، ذلك اأن ن�سبة غ���ري املنت�سبني من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة للغرف التجارية لعدم 
قناعته���م باخلدمات التي تقدمها يف ال�سفة م�ساوية مل���ا هو يف قطاع غزة، فاالأوىل تبلغ )٪28.3( 
والثانية تبلغ )28.1(. وهذا يتطلب من الغرف التجارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بذل اجلهود 
الالزم���ة لتح�سني خدماتها وتطويرها، واالرتقاء به���ا اإىل امل�ستوى املطلوب لتت�سكل قناعة لدى هذه 

الفئة اأن االنت�ساب للغرفة املتواجدة يف حمافظتهم �سيعود بالفوائد الفعلية عليهم.

اأما الفئة الثالثة من غري املنت�سبني للغرف التجارية، فترر عدم انت�سابها للغرف ب�سعوبة اإجراءات 
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ت�سجي���ل الع�سوية يف الغ���رف ومتطلباتها، وت�سكل هذه الفئة 7.3٪ من غري املنت�سبني للغرف يف كل 
م���ن ال�سفة الغربية وقط���اع غزة، موزع���ة 12.1٪ يف ال�سفة الغربية و3.7٪ يف قط���اع غزة. علمًا 
ب���اأن 18.4٪ م���ن غري املنت�سبني يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غ���زة قد برروا ع���دم انت�سابهم للغرف 
التجاري���ة بغري ذل���ك، اأي غري االأ�سباب ال�سابقة اأعاله. يف حني يكم���ن ارتفاع ر�سوم االنت�ساب وراء 
عدم انت�ساب 4.7 ٪ من غري املنت�سبني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. وهنا تتفاوت وجهات النظر 
بني غري املنت�سبني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فنجدها يف ال�سفة الغربية ت�ساوي اأربعة اأ�سعافها 
يف غ���زة، ذل���ك اأنها يف ال�سف���ة الغربية تبلغ 8.1٪، يف ح���ني تبلغ يف قطاع غ���زة 2.2٪. اأما وجهة 
نظ���ر املنت�سبني للغرف التجاري���ة يف الر�سوم فاإنها تتفاوت فبع�سهم يجدها منا�سبة لو�سع من�ساأته، 

وبع�سهم االآخر يجدها مرتفعة، ويراها غريهم منخف�سة، وفقا لل�سكل )3(:

ف���ريى 33.3٪ من املنت�سبني للغرف التجارية يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة اأن الر�سوم املفرو�سة 
لالنت�ساب للغرف التجارية مرتفعة، ففي ال�سفة الغربية ت�سل هذه الن�سبة اإىل 27.9٪ من املنت�سبني 
للغ���رف يف حمافظات ال�سفة، بينما ترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�سل اإىل 42٪ من املنت�سبني 
للغ���رف التجاري���ة املتواجدة يف قط���اع غزة. اأما من يرون م���ن املنت�سبني اأن الر�س���وم منا�سبة، فال 
يجدونه���ا مرتفع���ة وال منخف�سة، فقد بلغت ن�سبتهم يف كل من ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة ٪45.7 
م���ن املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، وتتوزع هذه الن�سبة بني ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة، لت�سل يف 
ال�سفة تقريبا اإىل ثالثة اأ�سعافها يف غزة، فقد و�سلت هذه الن�سبة يف ال�سفة الغربية اإىل ٪59.4، 
بينم���ا يف قط���اع غزة كانت 23.8٪. يف حني يرى 3.2٪ م���ن املنت�سبني لع�سوية الغرف التجارية يف 
ال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غزة اأن هذه الر�سوم منخف�سة، ومبقارنة اآراء هذه الفئة بني ال�سفة وقطاع 
غ���زة جن���د تقارًبا بينهما، حيث كانت الن�سبة يف ال�سفة الغربية  3.9٪، بينما يف غزة 2.1٪. علًما 
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139 اجلزء الثالث

باأن 17.7٪ منهم مل يبِد راأيه يف هذه الر�سوم. 

ميكننا اأن نرر اختالف وجهة نظر املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة املنت�سبة للغرف التجارية يف قطاع 
غزة عن مثيالتها يف ال�سفة الغربية، حيث ارتفعت ن�سبة من يرون اأن الر�سوم مرتفعة، وانخف�ست 
ن�سب���ة م���ن يرى اأن هذه الر�سوم منا�سبة اأو منخف�سة، باخت���الف الو�سع االقت�سادي وتفاوته يف كل 
من ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ فمعدل دخل الفرد يف ال�سفة يفوق ب�سكل ملحوظ معدل دخل الفرد 
يف قط���اع غ���زة، كما اأن قطاع غ���زة ي�سهد كثافة �سكاني���ة مرتفعة، كما ال ميكنن���ا اأن نتجاهل تاأثري 

الو�سع ال�سيا�سي واحل�سار على القطاع على الو�سع االقت�سادي.

اأم���ا الو�س���ع القانوين فنج���د  اأن الت�سريعات الناف���ذة لدينا حددت اآلية انت�ساب اأي���ة من�ساأة للغرف 
���ا تر�س���م م���ن خاللها اآلي���ة خا�سة النت�س���اب املن�س���اآت ال�سغرية  التجاري���ة، دون اأن تف���رد ن�سو�سً
واملتو�سط���ة للغرف التجاري���ة، كما جاء يف النظام رقم )58( ل�سن���ة 1961 ال�سادر ا�ستنادًا للمادة 
)7( م���ن قان���ون الغرف التجارية رق���م )41( ل�سنة 1949 ال�ساري يف ال�سف���ة الغربية، واالأمر رقم 

)326( ل�سنة 1954 ال�ساري يف قطاع غزة على النحو االآتي:

اأوالاً: النظام رقم )58( ل�صنة 1961 	 
يل���زم هذا النظ���ام كل من�ساأة جتاري���ة، �سناعية، زراعي���ة، خدماتية �سغ���رية اأو متو�سطة اأو كبرية 
الت�سجي���ل يف الغرف���ة التجاري���ة، وي�سكل جمم���وع املنت�سب���ني من التج���ار وال�سيارف���ة وامل�سدرين 
وامل�ستوردين و�سركات التاأمني وال�سياحة واملوؤ�س�سات املالية وموؤ�س�سات املحا�سبة واأ�سحاب الفنادق  

الهيئة العامة للغرفة التجارية، كما جاء يف املادة )3( من النظام: 

"اأ. تتاألف الهيئة العامة من املنت�سبني اإىل ع�سوية الغرف التجارية.

ب. يجب على التجار وال�سيارفة وامل�سدرين وامل�ستوردين والو�سطاء واملقاولني واملتعهدين و�سركات 
التاأم���ني وال�سياحة اأو وكالئهم واملوؤ�س�سات التجارية واملالية وموؤ�س�سات املحا�سبة واأ�سحاب الفنادق 
اأن ينت�سبوا اإىل ع�سوية الغرف التجارية قبل ممار�ستهم العمل اإذا كان يف البلد التي يتعاطون فيها 

العمل غرفة جتارية". 

فهذا الن�س يظهر اإلزامية االنت�ساب للغرف التجارية لكافة املن�ساآت، وبالرجوع للبند ب/3 املذكور 
اأعاله جند ما ياأتي:

اأواًل: التع���داد ال���وارد يف ه���ذا البند ملن يحق له اأن ينت�سب للغرفة التجاري���ة جاء على �سبيل املثال ال 
احل�سر، ذلك اأن���ه ا�ستخدم عبارات ف�سفا�سة مثل موؤ�س�سات مالية، موؤ�س�سات جتارية، كما يخرج 
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من ع�سوية الغرف التجارية اأ�سحاب املهن احلرة من املحاميني واالأطباء.13

ثانًيا: ع�سوية الغرف التجارية مفتوحة اأمام اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فكافة االأن�سطة 
ال���وارد ذكره���ا يف هذا البند متار�سها من�س���اآت �سغرية ومتو�سطة، با�ستثناء �س���ركات التاأمني التي 

تلزمها الت�سريعات ال�سارية وطبيعة عملها اأن تتخذ �سكل املن�ساأة الكبرية.

ح���دد الن�س القانوين متطلبات الع�سوي���ة و�سروطها باأن يكون ممار�ًسا لن�س���اط جتاري، واأن يكون 
متمتع���ا باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية، واأن ميا�س اأعماله مبراكز وحمالت وعناوين جتارية رئي�سة اأو 
فرعي���ة، اأن يدفع ر�س���وم الت�سجيل واال�سرتاك ال�سنوي، وا�ستيفاء املتطلب���ات القانونية لدى الدوائر 

الر�سمية املخت�سة.14

اأم���ا يف الواقع العملي، فيتوج���ه �ساحب املن�ساأة ال�سغرية اأو املتو�سطة ممن ميار�سون ن�ساًطا يندرج 
�سمن البند ب من املادة 3، للت�سجيل، وفًقا لالإجراءات االآتية:

تعبئ���ة طلب االنت�ساب امل�ستمل على بيان���ات عن امل�سروع مثل موقعه وطبيعة ن�ساطه، ودفع مبلغ . 1
50 �سيكاًل ر�سوم طلب غري م�سرتدة.

اإرفاق الطلب باالأوراق الر�سمية التي تثبت ممار�سة املهنة وملكية امل�سروع، وهي:. 2

عقد االإيجار اأو �سند امللكية.	 

رخ�سة احلرف وال�سناعات.	 

�سجل جتاري من وزارة االقت�ساد الوطني.	 

رخ�سة امل�سنع يف حالة املن�ساأة ال�سناعية.	 

�سه���ادة من وزارة الزراع���ة اأو دائرة البيطرة يف حال املن�ساأة الزراعي���ة اأو تربية احليوانات اأو 	 
النحل.

13. اأما ال�سيادلة فقد اأ�سبحت الغرف التجارية ت�سمح لهم باالنت�ساب لها؛ نظًرا للتغرّي الذي طراأ على ن�ساطها، حيث اجتهت معظمها اإىل بيع 
مواد باالإ�سافة اإىل امل�ستح�سرات الطبية واالأدوية، مقابلة مع االأ�ستاذ �سالح ح�سني، غرفة جتارة رام اهلل والبرية.

14. املادة 4 من النظام: 
ي�سجل ع�سًوا يف الهيئة العامة ممن تتوافر فيه ال�سروط االآتية: 

 اأ. اأن يكون ممن توافرت فيه ال�سروط املبينة يف املادة الثالثة من هذا النظام. 
 ب. اأن يكون متمتعًا بحقوقه ال�سيا�سية واملدنية. 

 ج. اأن ميار�س اأعماله مبراكز وحمالت وعناوين جتارية رئي�سة اأو فرعية. 
 د. اأن يدفع ر�سم الت�سجيل واال�سرتاك ال�سنوي. 

ه�- يف حالة ال�سركات امل�ساهمة والعادية واملحدودة واالأ�سماء التجارية يجب اأن تكون م�سجلة لدى الدوائر الر�سمية املخت�سة.
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�س���ورة لهوي���ة �ساحب املن�ساة وال�س���ركاء اأو املفو�س )لالأ�سخا�س املدرج���ة اأ�سماوؤهم يف طلب 	 
االنت�ساب(.

�سورة عن جواز ال�سفر ) يف حالة امل�ستثمر االأجنبي( . 	 

�سورة �سخ�سية لكافة االأ�سخا�س املدرجني يف طلب االنت�ساب.	 

دفع ر�سوم انت�ساب 100 دينار، ور�سوم ا�سرتاك ترتاوح ما بني 40 و80 ديناًرا الأ�سحاب املن�ساآت . 3
متناهية ال�سغر، وال�سغرية، واملتو�سطة.15

مبقارنة الن�س القانوين مع الواقع العملي جند اأن الن�س بعيد كل البعد عن االإجراءات العملية التي 
درج���ت الغرف التجارية عل���ى اتباعها، فلم يكن الن�س القانوين الوارد يف النظام مف�سال و�سارًحا 
لالإج���راءات، ومرد ذلك قدم هذا النظام، وعجزه عن جماراة تطورات املجتمع وم�ستجداته. رغم 
اأن النظام )58( هو ت�سريع ثانوين، االأ�سل اأنه مكمل ومو�سح ومف�سل لعدد من النقاط الواردة يف 

قانون الغرف التجارية )41( ل�سنة 1949. 

ثانيااً: االأمر رقم )326( باإ�صدار قانون الغرف التجارية ل�صنة 1954	 
ا خا�سة باملن�ساآت ال�سغرية  اأما بالن�سبة لالأمر رقم )326( ال�ساري يف قطاع غزة فلم يفرد ن�سو�سً
واملتو�سطة، حاله حال مثيله ال�ساري يف ال�سفة الغربية، بل جعل باب االنت�ساب مفتوًحا “ لكل تاجر 
فل�سطين���ي من الذكور يبلغ م���ن العمر 21 �سنة ميالدية مقيدًا بال�سجل التجاري، هذا يف حال كانت 
املن�ساأة تتخذ �سكل الن�ساط الفردي، اأما يف حال كانت املن�ساأة عبارة عن �سركة جتارية، فتختار اأحد 
ال�س���ركاء املت�سامنني يف �سركات الت�سامن، اأو اأح���د ال�سركاء يف ال�سركات العادية، اأو اأحد الوكالء 
املديري���ن يف ال�سركات امل�ساهم���ة، على اأن ال ميثل اأحد هوؤالء ال�سركاء اأك���رث من �سركة واحدة”.16 
اأي اأن���ه يح���ق لكل تاجر االنت�ساب للغرفة التجارية ب�سرط احل�سول على ال�سجل التجاري من دائرة 
ال�سج���ل التجاري ورخ�سة احل���رف ال�سادرة من البلدي���ة، وتنق�سم فئات الع�سوي���ة اإىل:  ع�سوية 
فردية، ع�سوية �سركة عادية، ع�سوية �سركة م�ساهمة خ�سو�سية، ع�سوية �سركة م�ساهمة عمومية، 
ع�سوية رجال االأعمال.17 اإ�سافة اإىل ذلك، ا�سرتط االأمر)326( لالنت�ساب ت�سديد الر�سوم ال�سنوية 

15. دليل اخلدمات، احتاد الغرف التجارية وال�سناعية والزراعية، القد�س، فل�سطني، 2008، �س7. ون�سرة �سادرة عن غرفة جتارة و�سناعة 
حمافظة رام اهلل والبرية، )د.م(، )د.ت(، �س3.

16. املادة )6( من االأمر رقم 326 ال�ساري يف قطاع غزة.
17. املوقع االلكرتوين لغرفة جتارة غزة، للمزيد انظر الرابط االآتي: 

http://www.pal-chambers.org/arabic/arabichamb/gzamembrs.html، متت الزيارة بتاريخ 
.2010/8/16
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ومقداره���ا )100( قر�س، مع العلم اأن هذا الر�س���م ال يتنا�سب مع الواقع، �سواء من حيث املقدار اأو 
العملة، فالقر�س مل يعد عملة متداولة يف االأرا�سي الفل�سطينية.

2. 2 الر�سوم املفرو�سة على املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
اإن الر�سوم التي تفر�س على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، هي اإما اأن تكون ر�سوم ت�سجيل يف ع�سوية 
الغ���رف التجارية، اأو ر�سوًما على اخلدمات الت���ي تقدمها هذه الغرف مقابل تقدمي هذه اخلدمات.

وق���د وجدن���ا اأن 36.1٪ من عينة الدرا�س���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة يدفعون ويلتزمون بدفع 
ر�س���وم الت�سجيل واالنت�س���اب للغرف التجارية، بينما 2.9٪ منهم يدفع���ون ر�سومًا مقابل اخلدمات 
التي يتلقونها من الغرف التجارية التي ينت�سبون اإليها يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يف حني ي�سدد 
40.1٪ ر�س���وم االنت�س���اب والت�سجيل يف ع�سوية الغ���رف التجارية ور�سوم اخلدم���ات التي يتلقونها 
م���ن الغرف امل�سجل���ني يف ع�سويتها. مع العلم باأن 20.9٪ ي�سددون ر�سوًما دون علمهم بطبيعة هذه 

الر�سوم؛ اأهي ر�سوم ع�سوية اأم ر�سوم خدمات! كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )4(:

يختل���ف املعي���ار الذي تفر�س الر�س���وم ا�ستناًدا اإليه، ب���ني راأ�س مال املوؤ�س�سة وع���دد العاملني فيها، 
وق���د تك���ون تلك الر�سوم عبارة عن مبالغ مقطوعة، ذل���ك اأن 27.2٪ من املن�سبني للغرف التجارية 
يف ال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غزة تفر�س عليهم الر�سوم ا�ستناًدا لراأ�س م���ال املن�ساأة التي ميتلكونها. 
ويف ال�سف���ة الغربي���ة 40٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة ت�سدد الر�سوم باال�ستن���اد لراأ�س مال 
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تل���ك املن�ساأة، بينما 7.5٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع غ���زة تفر�س بناء على راأ�س 
مالها. يف حني 2.7٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة تفر�س عليهم 
الر�سوم ا�ستناًدا اإىل عدد العاملني فيها، اإال اأن 48.5٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة 
���ا. 44.4٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف  الغربي���ة وقط���اع غزة ت�س���دد مبالغ مقطوعة �سنويًّ
ال�سفة الغربية ت�سدد مبالغ مقطوعة، اأما يف غزة فتبلغ هذه الن�سبة 54.8٪ من املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة. ويرّد هذا التخبط يف املعاي���ري امل�ستند اإليها لفر�س الر�سوم اإىل الفراغ الت�سريعي، فال 
���ا �سارًيا ينظم امل�سائل التف�سيلي���ة، كالر�سوم ومعايري فر�سها  جن���د على �سبيل املثال ت�سريًعا ثانويًّ
عل���ى املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. كما ه���و مو�سح يف ال�سكل رقم 

:)5(

2. 3 ت�سنيف املن�س�آت املنت�سبة لع�سوية الغرف التج�رية
بع���د اأن ي�ست���ويف �ساحب املن�س���اأة متطلبات االنت�س���اب للغرفة التجارية، ويكت�س���ب ع�سويتها يندرج 
�سم���ن درج���ة من درجاته���ا، حتدد هذه الدرج���ة وفقًا لراأ�س م���ال املن�ساأة، فراأ�س م���ال املن�ساآة هو 
املوؤ�سر االقت�سادي املعتمد لت�سنيف اأع�ساء الهيئة العامة للغرفة التجارية، بحيث اأ�سبحت الدرجة 
معي���اًرا يظهر مكان���ة املن�ساآة االقت�سادية وحجمه���ا، ويف حالة ال�سركات فاإنه يت���م اعتماد راأ�سمال 
املن�ساآ امل�سجل يف عقد التاأ�سي�س، اأما يف حالة امل�سروع الفردي فاإنه يتم تقدير راأ�سمال املن�ساأة عند 
قي���ام املوظف امل�سوؤول من قب���ل الغرفة بزيارة امل�سروع وموجوداته.18 وق���د درجت الغرف التجارية 

على اعتماد الت�سنيف االآتي: الدرجة املمتازة، الدرجة االأوىل، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة.19 
18. ت�سجيل امل�ساريع اال�ستثمارية يف فل�سطني، غرفة جتارة رام اهلل –البرية، مطبعة االأمل، القد�س، 2000، �س 56.

19. يت���وزع االأع�س���اء يف غرفة حمافظة رام اهلل-البرية، للعام 2010/2009 ح�سب ت�سنيف الدرجات وفق االآتي: الدرجة املمتازة 1799ع�سًوا، 
الدرجة االأوىل 1422 ع�سًوا، الدرجة الثانية 1690 ع�سًوا، الدرجة الثالثة 971 ع�سًوا.
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الدرج���ة املمت���ازة: هي الدرج���ة التي يتم فيها ت�سجيل كاف���ة ال�سركات وامل�سال���ح االقت�سادية التي 
يزي���د راأ�سمالها عن 50000 دينار، حيث متثل كرى ال�س���ركات وامل�سالح االقت�سادية على م�ستوى 

املحافظة.

الدرج���ة االأوىل: ه���ي التي يتم فيه���ا ت�سجيل كاف���ة ال�سركات وامل�سال���ح االقت�سادي���ة التي يرتاوح 
راأ�سماله���ا ما بني15000 و 50000 دين���ار، وحتتوي هذه الدرجة على املوؤ�س�س���ات االقت�سادية ذات 

احلجم املتو�سط.

الدرج���ة الثاني���ة: ويتم فيها ت�سجيل كاف���ة املوؤ�س�سات وامل�سالح االقت�سادية الت���ي يرتاوح راأ�سمالها 
م���ا ب���ني 6000 و 15000 دين���ار، وبذلك فاإنها حتت���وي حمالت التجارة باملف���رق ومكاتب اخلدمات 

ال�سغرية.

الدرج���ة الثالثة: وت�سم االأ�سخا����س واملوؤ�س�سات ذات الن�ساط االقت�سادي ال�سعيف، التي يف الغالب 
ال يتجاوز راأ�س مالها 6000 دينار.20

ميكنن���ا القول اإن هذا الت�سنيف متبع يف الغ���رف التجارية با�ستثناء غرفة حمافظة اخلليل ونابل�س 
وبي���ت حل���م وقلقيلية، حيث ا�ستحدثت ت�سنيفًا جديدًا ي�ستمل عل���ى درجة اإ�سافية جديدة، لي�سبح 
ت�سنيف اأع�ساء الهيئة العامة لكل من هذه الغرف هو: الدرجة اخلا�سة، الدرجة املمتازة، الدرجة 

االأوىل، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. وت�سم الدرجة اخلا�سة امل�ساريع االقت�سادية الكرى. 

اأم���ا املعي���ار الذي اعتمدته ه���ذه الغرف اأ�سا�ًسا لت�سني���ف املن�ساآت بني كب���رية ومتو�سطة و�سغرية، 
فف���ي قطاع غزة تك���ون املن�ساآت اإما �س���ركات م�ساهمة عام���ة، اأو �سركات م�ساهم���ة خ�سو�سية، اأو 
�س���ركات عادي���ة، اأو عبارة عن �سرك���ة ال�سجل الفردي، وتخرج �س���ركات امل�ساهمة العامة من نطاق 
امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة. يف حني تتفق كّل من غرفة جتارة و�سناعة قلقيلية وطولكرم وبيت 
حلم ونابل�س واخلليل والقد�س، حيث ت�سنف هذه امل�سروعات بناء على راأ�س املال، اأما غرفة جتارة 
جنني فقد ا�ستندت اإىل عدد العمال يف املن�ساأة لت�سنيفها من�ساأة �سغرية اأو متو�سطة اأو كبرية. وقد 
درج���ت الغرف التجارية يف ال�سفة الغربية العتماد ت�سنيف مع���ني كدرجات ممتازة، اأوىل، ثانية، 
ثالث���ة، با�ستثن���اء كّل من غرفة جتارة نابل�س واخلليل وبيت حلم وقلقيلية، فقد اعتمدت هذه الغرف 

الدرجة اخلا�سة، اإ�سافة للدرجة املمتازة واالأوىل والثانية والثالثة.21

20. املرجع ال�سابق.
21. اال�ستمارة التي اأعدت لغايات هذه الدرا�سة و وزعت على الغر ف التجارية.
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2. 4 متثيل املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف املج�ل�ص االإدارية للغرف 
التج�رية

تق���وم الهيئة العامة للغرفة التجارية املكونة من املنت�سبني للغرفة التجارية بانتخاب اأع�ساء جمل�س 
اإدارة الغرف���ة،22 وق���د ا�سرتط نظ���ام الغرف رقم )58( ال�س���اري يف ال�سفة الغربي���ة جمموعة من 

ال�سروط لع�سوية جمل�س االإدارة، حددها يف املادة )8( منه على النحو االآتي:

ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة اأن يكون حائًزا على ال�سفات االآتية: يف  "ي�سرتط 

اأن يكون م�سجاًل يف الغرفة من الدرجة املمتازة اأو الدرجة االأوىل اأو الثانية اأو الثالثة.. 1

اأن يكون قد بلغ الثالثني من عمره.. 2

اأن يك���ون ق���د انت�سب اإىل الغرفة خ���الل ال�سنتني ال�سابقتني لل�سنة الت���ي ير�سح نف�سه فيها، ويف . 3
حال���ة الغ���رف املحدث���ة اأن يكون قد مار����س التجارة اأو اأي حم���ل �سملته امل���ادة الثالثة من هذا 

النظام مدة ثالث �سنوات متوالية.

اأن يك���ون م�س���دًدا جمي���ع ما عليه من ر�س���وم الغرفة وذلك قب���ل اليوم االأول م���ن اإعالن موعد . 4
االنتخابات.

اأن يكون مقيًما اإقامة دائمة يف العا�سمة اأو يف مركز املقاطعات االإدارية التي توؤلف الغرفة فيها . 5
واأن يح�سن القراءة والكتابة باللغة العربية.

اأن ال يكون قد اأفل�س ومل ي�ستعد اعتباره. . 6

اأن ال يك���ون حمكوًم���ا علي���ه بجناي���ة اأو جنحة اأخالقي���ة �سابقة وال حمج���وًرا علي���ه وال م�ساًبا . 7
باالأمرا�س العقلية عند الرت�سيح.”

ويت�س���ح من ه���ذا الن�س اأن ع�سوي���ة جمال����س االإدارة مفتوحة اأم���ام اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سطة، وفقا للبند االأول من املادة اأعاله، وذلك حني ا�سرتطت لع�سوية جمل�س االإدارة الت�سجيل 
يف اأي���ة درج���ة من درج���ات الغرفة التجارية، �س���واء اأكانت ممت���ازة اأم اأوىل اأم ثاني���ة اأم ثالثة، ومل 

تق�سرها على امل�سجلني يف الدرجة املمتازة واالأوىل، بل �ساوى الن�س القانوين بني كل الدرجات.

كذل���ك احل���ال بالن�سبة لالأمر رق���م )326( ال�ساري يف قط���اع غزة، فقد خ�س�س امل���ادة )8( منه 
لتحديد �سروط ع�سوية جمال�س اإدارة الغرف التجارية، فجاء ن�سها وفقا لالآتي:

22. املادة )2( من قانون الغرف التجارية رقم )41( ل�سنة 1949، ال�ساري يف ال�سفة الغربية.
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" ي�سرتط يف ع�سو الغرفة التجارية عدا ال�سروط الواجب توافرها يف الناخب ما ياأتي:

اأن ال يقل �سنه عن 30 �سنة ميالدية.. 1

اأن يح�سن القراءة والكتابة.. 2

اأن يك���ون ق���د زاول التجارة اأو ال�سناعة مدة خم�س �سنوات متتالي���ة اأو مدة �سنتني اإذا كان من . 3
احلا�سلني على درجة علمية من اإحدى اجلامعات اأو دبلوم من اإحدى املدار�س العليا.

اأن ير�س���ح نف�سه لالنتخابات واأن يودع يف خزينة بلدية غزة وقت الرت�سيح مبلغ ع�سرين جنيًها . 4
ويخ�س����س هذا املبلغ الإيرادات الغرفة اإذا عدل اأ�س���اًل عن الرت�سيح اأو مل يحز يف االنتخابات 

ُع�سر ما اأعطي من االأ�سوات ال�سحيحة على االأقل.

ويجب اأن تتوافر يف االأع�ساء املعينني ال�سروط املن�سو�س عليها يف الفقرات االأوىل والثانية والثالثة 
من هذه املادة".

يتك���ون جمل�س اإدارة الغرفة التجارية وفقا للنظام القانوين ال�ساري يف قطاع غزة من جمموعة من 
االأع�ساء، يرتاوح عددهم مابني ثمانية اأع�ساء واأربعة وع�سرين ع�سوًا،23 بع�سهم يكت�سب الع�سوية 

بالتعيني والبع�س االآخر باالنتخاب ال�سري املبا�سر. 
مبقارن���ة النظ���ام القانوين ال�ساري يف ال�سف���ة الغربية والنظام القان���وين ال�ساري يف غزة، نالحظ 
اأنهم���ا ي�سرتكان معا يف جمموعة من �س���روط ع�سوية جمل�س االإدارة، منها: ال�سن حيث ا�سرتطا اأن 
ال يق���ل عمره عن ثالثني �سنة، اإجادة القراءة والكتابة، كما اأن ع�سوية جمال�س الغرف التجارية يف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة مفتوحة اأمام كافة املن�ساآت مبا فيها ال�سغرية واملتو�سطة، والدليل على 
ذل���ك اأن الن����سّ القانوين ال�ساري يف االأوىل – ال�سفة الغربي���ة- اعتر ع�سوية جمل�س االإدارة حًقا 
لكاف���ة امل�سروعات من كافة الدرجات املمت���ازة اأو االأوىل اأو الثانية اأو الثالثة، ويف قطاع غزة مل يرد 
قيد على اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ليكونوا اأع�ساء يف جمال�س الغرف التجارية، بل جاء 

الن�س عاما ينطبق على كافة املن�ساآت مبا فيها ال�سغرية واملتو�سطة.
اإال اأن جمال�س االإدارة احلالية لهذه الغرف قد م�سى ما يقارب ع�سرين عاما على اإجراء االنتخابات 
لها، فمجل�س غرفة جتارة نابل�س انتخب يف العام 1992، واخلليل يف1991، وجنني يف 1992، وغزة 
يف  1991، وخانيون����س يف 1994-1998، وطولك���رم يف1991، يف ح���ني مل يت���م انتخ���اب جمال����س 
اإدارة غ���رف اأخ���رى منها غرف���ة جتارة قلقيلية، بيت حل���م، رفح، الو�سطى. وم���رد ذلك اإىل غياب 
قان���ون فل�سطيني حديث ينظم انتخاب���ات جمال�س اإدارة الغرف التجارية، وغياب االإرادة ال�سيا�سية 

23. املادة )4( واملادة )5( من االأمر)326(.
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بخ�سو����س انتخاب هذه املجال�س، اأما غرفة جتارة القد�س فقد عقدت اآخر انتخابات ملجل�س اإدارة 
الغرفة  يف العام 1957، وذلك لو�سع القد�س حتت االحتالل االإ�سرائيلي. اإال اأن الكثري من املنت�سبني 
للغ���رف التجارية مل ي�سارك���وا يف االنتخابات التي متخ�ست عنها جمال����س االإدارة احلالية للغرف، 
فق���د بلغت ن�سبة اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقط���اع غزة الذين مل 
ي�سارك���وا يف انتخاب جمال�س اإدارة الغ���رف التجارية 83.8٪، يف املقابل �سارك يف هذه االنتخابات 
16.2٪،  اإال اأن الن�سب���ة الالفت���ة لالنتب���اه هي ن�سبة الذين مل ي�سارك���وا يف انتخابات جمال�س اإدارة 
الغ���رف التجارية يف قطاع غزة حيث بلغت ن�سبتهم 95.8٪، ويف ال�سفة الغربية مل ي�سارك ٪75.6 

من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. كما هو وا�سح يف ال�سكل رقم )6(:

وال�س���وؤال الذي يطرح نف�سه: ما ال�سب���ب اأو االأ�سباب التي جعلت ن�سبة غري امل�ساركني يف االنتخابات 
ترتف���ع اإىل هذا احل���د )83.8٪( من اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة؟ تبني من نتائج حتليل بيانات عينة الدرا�سة اأن 44.4٪ من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة مل ي�ساركوا يف االنتخابات؛ الأنهم  مل يكونوا لدى اإجراء اآخر انتخابات اأع�ساء يف الهيئة 
العام���ة للغ���رف التجاري���ة، وتتباين الن�سبة ب���ني ال�سفة الغربي���ة وقطاع غزة مم���ن مل ي�ساركوا يف 
االنتخاب���ات لعدم ت�سجيلهم يف الغ���رف التجارية اآنذاك، ففي قطاع غ���زة و�سلت اإىل 68.9٪، ويف 

ال�سفة الغربية 23.8٪، اأي اأنها يف قطاع غزة تعادل ثالثة اأ�سعافها يف ال�سفة الغربية. 

اأم���ا ال�سب���ب الثاين لع���دم امل�ساركة يف انتخابات جمال����س اإدارة الغرف التجاري���ة، فهو عدم قناعة 
17.5٪ مم���ن قاطع���وا االنتخاب���ات يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غ���زة بنزاهة نتائجه���ا، ويف ال�سفة 
الغربي���ة بلغت ن�سب���ة اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة الذين ال يقتنع���ون بنزاهة االنتخابات 

ونتائجها اإىل 15.5٪، لكن يف قطاع غزة ترتفع هذه الن�سبة اإىل ٪19.9.
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لق���د م�سى ما يقارب الع�سرين عاًما على اآخر انتخابات ملجال����س اإدارة الغرف التجارية يف ال�سفة 
الغربي���ة وقطاع غزة، ومن املوؤكد اأن كثرًيا من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة قد خرجت اإىل الوجود 
خ���الل هذه الفرتة، فمالمح االقت�ساد الفل�سطيني الي���وم تختلف عنها قبل عقدين من الزمن، لذا 
كان ال�سبب الثالث لعدم امل�ساركة يف انتخابات جمال�س اإدارة تلك الغرف هو اأن 12.1٪ من املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ق���د تاأ�س�ست بعد التاريخ الذي عقدت فيه هذه 
االنتخاب���ات. 19.7٪ م���ن املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة تاأ�س�ست بع���د هذه االنتخابات، 
و3.1٪ يف قط���اع غ���زة. مع العل���م اأن 26٪ من اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ال�سفة 
الغربي���ة وقط���اع غزة مل يكن اأيٌّ من االأ�سباب ال�سابقة وراء عدم م�ساركتهم يف االنتخابات، ويو�سح 

ال�سكل رقم )7( التف�سيالت ال�سالفة الذكر.

ومب���ا اأن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ت�سكل العمود الفقري لالقت�ساد الفل�سطيني، وت�سل ن�سبتها 
اإىل 91٪ -95٪ من الهيئة العامة للغرف التجارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فيجب اأن تتجلى 
هذه الن�سبة يف ت�سكيلة جمال�س اإدارة هذه الغرف، لكن هذه لي�ست وجهة نظر 64.9٪ من اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، واملذهل اأن هذا كان راأي 81.9٪ من 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع غزة، يف حني يرى 53.9٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

يف ال�سفة الغربية اأن جمال�س اإدارة الغرف التجارية متثل املن�ساآت الكبرية على ح�سابهم.

يرى 28.9٪ من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اأن جمال�س اإدارة غرفهم التجارية ميثلونهم 
كم���ا ميثلون املن�ساآت الكبرية، حالهم ح���ال هذه املن�ساآت، وبالتمييز بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
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جن���د اأن النظرة اإيجابية اإىل عدالة ت�سكيل���ة هذه املجال�س يف ال�سفة الغربية اأكرث منها يف القطاع، 
حيث بلغت االأوىل 35.9٪، بينما يف الثانية 18.1٪. كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )8(:

ه���ذا كان راأي اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة، ويف احلقيقة 
غ راأيهم ه���ذا، فاأعداد اأع�ساء جمال����س االإدارة احلالية ون�سبة  اأن واق���ع ت�سكيلة ه���ذه املجال�س ي�سوِّ
ت���وزع املمثل���ني عن املن�س���اآت كل من املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة والكبرية يف ال�سف���ة والقطاع، 
عل���ى النح���و االآتي:  يت�سكل جمل����س اإدارة غرفة جتارة القد�س من 10 اأع�ساء م���ن بينهم 4 اأع�ساء 
ممثلني الأ�سح���اب املن�ساآت الكرى، و6 اأع�ساء ممثلني عن اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
عل���ى الرغم م���ن اأن عدد املنت�سبني لع�سوية هذه الغرفة هو 2137 ع�س���ًوا، 82٪ منهم من اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة موزعة على النحو االآتي: 24٪ منهم من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية، 
و58٪ منه���م من اأ�سحاب املن�ساآت املتو�سطة، يف حني يت�س���كل جمل�س اإدارة غرفة جتارة قلقيلة من 
9 اأع�س���اء، من بينهم 3 اأع�ساء ممثلني الأ�سحاب املن�ساآت الكرى، يف حني ميثل املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة �ست���ة اأع�ساء من جمل�س االإدارة، رغ���م اأن عدد اأع�سائها 2417 ع�س���ًوا 90٪ منهم من 
اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اأما غرفة جت���ارة نابل�س في�سكل اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة 90-95٪ من املنت�سبني للغرفة، يف حني يتكون جمل�س اإدارتها احلايل من 11ع�سًوا من 
بينه���م 5 عن اأ�سحاب املن�ساآت الكرى، و6 اأع�ساء ع���ن اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. يف 
ح���ني جن���د اأن جمل�س اإدارة غرفة جت���ارة اخلليل مكون م���ن 11 ع�سًوا، من بينه���م 4 عن املن�ساآت 
الك���رى، و�سبعة اأع�ساء عن اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، رغم اأن هيئتها العامة مكونة 
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م���ن 2660 ع�س���ًوا، وتبلغ ن�سب���ة اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة منهم ما يق���ارب 59٪. اأما 
غرفة جتارة جنني فيبلغ عدد االأع�ساء املنت�سبني لها 5800 ع�سٍو، 99٪ منهم من اأ�سحاب املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، ويت�سكل جمل�س اإدارتها احلايل من 7 اأع�ساء وجميعهم ممثلون عن اأ�سحاب 
املن�س���اآت الك���رى.  اأما غرفة جتارة طولكرم فتتكون هيئتها العامة من 2000 ع�سٍو، 60٪ منهم من 
اأ�سح���اب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، ومع ذلك يتكون جمل�س اإدارتها احلايل من 9 اأع�ساء، من 
بينه���م 7 عن املن�ساآت الكبرية، وع�سوين فقط ممثلني الأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. اأما 
غرف���ة جت���ارة رام اهلل فتت�س���كل هيئتها العامة م���ن 6700 ع�سو، 87٪ منهم م���ن اأ�سحاب املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، اإال اأن جمل����س االإدارة احلايل مكون م���ن 11 ع�سًوا، 50٪ ميثل���ون املن�ساآت 

الكبرية يف هذا املجل�س.

وفيم���ا يتعل���ق مبحافظ���ات قطاع غزة فيبلغ ع���دد اأع�ساء غرفة جت���ارة غ���زة 11200 ع�سٍو، ي�سكل 
اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 60٪ منهم، ومع هذا يت�سكل جمل�س اإدارتها من  16 ع�سًوا، 
من بينهم 12 عن املن�ساآت الكرى، واأربعة اأع�ساء فقط عن اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. 
اأم���ا غرف���ة جتارة خانيون�س فيبلغ ع���دد املنت�سبني لع�سويتها 4600 ع�س���ٍو، 40٪ منهم من اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، اإال اأن جمل�س اإدارتها احلايل يتكون م���ن  12 ع�سًوا،  9 من بينهم 
ممثل���ون ع���ن املن�ساآت الكب���رية، وثالثة ممثلني ع���ن املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة. يف حني يبلغ 
ع���دد االأع�س���اء املنت�سبني لغرفة جتارة رفح تقريبا 1150 ع�س���ًوا، 30٪ منهم من اأ�سحاب املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، كما اأن جمل�س اإدارتها احلايل يتكون من 8 اأع�ساء، من بينهم 6 عن املن�ساآت 

الكرى.
اأم���ا غرف���ة جتارة بيت حل���م فيت�سكل جمل�س اإدارتها م���ن 10 اأع�ساء، من بينه���م 6 اأع�ساء ميثلون 
اأ�سح���اب املن�ساآت الك���رى، واأربعة فقط ميثلون اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة. اأما غرفة 
جت���ارة املحافظ���ات الو�سطى يف قط���اع غزة فيت�س���كل جمل�س اإدارته���ا من 8 اأع�س���اء، �سبعة منهم 
ميثلون املن�ساآت الكرى.24  فال حتظى املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
بالفر�سة نف�سها التي حتظى بها املن�ساآت الكبرية يف حقوقها التمثيلة يف الغرف التجارية، وهذا ما 
اأجم���ع عليه 76.9٪ من عينة الدرا�سة، ويف املقاب���ل يعتقد 18٪ اأن كافة املن�ساآت �سغرية ومتو�سطة 

وكبرية حتظى بالفر�س التمثيلة ذاتها يف الغرف التجارية،25 وفًقا لل�سكل رقم )9(:

24. اأُخ���ذت ه���ذه املعلوم���ات من اال�ستمارة التي اأُعدت لغايات ه���ذه الدرا�سة موجهة للغرف التجارية، علما ب���اأن كال من غرفة جتارة بيت حلم 
وغرفة جتارة املحافظات الو�سطى يف قطاع غزة مل حتدد ن�سبة املِن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من اإجمايل املن�سبني لع�سوية كل منهما!

25.  تتوزع الن�سب بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة بخ�سو�س هذا ال�سوؤال لت�سل يف ال�سفة اإىل 73.4٪ من اأ�سحاب املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
الذين يرون تقدم املن�ساآت الكبرية يف احل�سول على الفر�س التمثيلية على من�ساآتهم، وترتفع هذه الن�سبة يف قطاع غزة لت�سل اإىل ٪82.9. 
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يوؤك���د الواقع الذي يتوافق مع قناعات االأغلبية من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة 
الغربي���ة وقط���اع غزة من عين���ة الدرا�س���ة اأن ع�سوية جمال�س اإدارته���ا ال متثل املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة متثياًل �سحيًح���ا؛ مما يرتتب عليه عدم ق���درة اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة 
م���ن القيام بدوره���ا الفاعل، وعدم تليبة مطالبه���ا وو�سعها يف اخلط���ط امل�ستقبلية، فريى ٪65.2 
م���ن اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأن عدم متثيل من�ساآتهم 
يف جمل����س اإدارة غرفهم التجاري���ة يوؤثر �سلًبا على اأداء الغرفة، حيث بلغ���ت ن�سبة من يوؤمنون بهذا 
61.4٪ يف ال�سفة الغربية، و71.2٪ يف قطاع غزة؛ فالغرف يف هذه احلالة �ستقدم خدمات ال تلبي 
االحتياج���ات واملتطلب���ات لل�سواد االأعظم من هيئاتها العامة من املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، يف 
حني يرى 30.3٪ اأن هذا ال يوؤدي اإىل اأية نتائج �سلبية على اأداء الغرف، )31.3٪ يف ال�سفة الغربية 
و28.8٪ يف قط���اع غ���زة(، علما ب���اأن 4.5٪ ال يعلمون اإْن كان ذلك �سي���وؤدي اإىل نتائج �سلبية اأم ال، 

وفقا لل�سكل رقم )10(:

äBÉ°ûæŸG ¢UôØH áfQÉ≤e "á«∏«ã“ ¥ƒ≤M" á«MÉf øe á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG ¢Uôa
ájQÉéàdG ±ô¨dG ‘ IÒÑµdG
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وتالفًي���ا الأي���ة نتائج �سلبية ق���د يرتبها عدم متثيل املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف جمال�س اإدارة 
الغ���رف التجاري���ة للمنت�سب���ني للغرفة، �س���واء على اأداء الغرف���ة اأو ثقة اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة بالغرف التجارية؛ ميكن اللجوء اإىل تخ�سي�س ح�سة متثيلية)كوتا( الأ�سحاب املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة يف ع�سوية جمل����س اإدارة الغرفة، وهذا ما اأجمع علي���ه 86.9٪ من اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة يف ال�سف���ة الغربية وقط���اع غ���زة؛ 93.9٪ من اأ�سح���اب املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع غزة يرون يف احل�سة التمثيلية)الكوتا( ال�سمان لهم، مقابل ٪83.3 
يف ال�سف���ة الغربية، ورمبا اأن ن�سبة املقتنعني بنظام احل�س���ة التمثيلية مرتفعة اإىل هذا احلّد، فهي 
تظه���ر ثقافة اخلوف من عدم مقدرتهم على مناف�س���ة املن�ساآت الكبرية، هذه الثقافة التي تر�سخت 
لديه���م لرتاك���م جتاربهم االنتخابية ال�سابق���ة. يف حني اأن 11.2٪ من اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقط���اع غزة ال يرون اأن )الكوتا( هي ال�سم���ان لتمثيلهم يف جمال�س 

االإدارة للغرف التجارية، وفًقا لل�سكل رقم )11(:

ájQÉéàdG ±ô¨dG IQGOEG ¢ùdÉ› ‘ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG π«ã“ Ωó©d »Ñ∏°ùdG ÒKCÉàdG
ájQÉéàdG ±ô¨dG AGOCG
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م���ع اأن 86.9٪ ق���د اأجمع���وا على �س���رورة تخ�سي�س ح�سة متثيل���ة )كوتا( له���م يف جمال�س اإدارة 
غرفه���م التجاري���ة، اإال اأنهم يختلفون يف �سب���ب اعتقادهم هذا؛ ف� 40.2٪ منهم ق���د بنوا قناعتهم 
بنظ���ام )الكوتا( عل���ى اأن هذا يوؤدي اإىل تطوي���ر من�ساآتهم، والالفت لالنتب���اه اأن هذا �سبب قناعة 
45.8٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف قطاع غزة، مقابل 36٪ يف ال�سفة الغربية. بينما ٪30 
منه���م بن���وا قناعتهم بنظام )الكوتا( على اأن هذا النظام �سي���وؤدي اإىل تفعيل دور من�ساآتهم، و٪16 
منه���م يظنون اأن نظام )الكوتا( �سي�ساعد من�ساآتهم على م�ساركة اأكر، واإعطائهم م�ساحة اأكرث يف 

خمططات الغرف التجارية املنت�سبني لها، وفقا لل�سكل )12(:

IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG ÜÉë°UC’ (á°üM) áJƒc ¤EG áLÉ◊G
ájQÉéàdG ±ô¨∏d IQGOE’G ¢ùdÉ› ájƒ°†Y ‘ á£°SƒàŸGh
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á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG ÜÉë°UC’ á«∏«ã“ áJƒµH áÑdÉ£ŸG ÜÉÑ°SCG
ájQÉéàdG ±ô¨dG IQGOEG ¢ùdÉ› ‘
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3. اخلدم���ت الت��ي تقدمه��� الغ��رف التج�ري��ة للمن�س���آت ال�سغ��رية 
واملتو�سطة وفقً� للواقع الق�نوين والعملي

حتت���اج املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة اإىل خدم���ات م�ساندة ومكمل���ة اأكرث مما حتتاج���ه املن�ساآت 
الكب���رية؛ وذل���ك ملحدودي���ة مواردها املالية وقدراته���ا االإدارية، كما اأنه ال يوجد جم���ال لتدارك اأي 
ق���رار خاطئ يف املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، الأن مثل هذا القرار كفيل ب���اأن ينهي حياة املن�ساأة. 
م���ن هنا تت�سح �س���رورة توفري اخلدمات املكمل���ة للم�ساريع ال�سغرية.26 ولتح�س���ني فر�سة املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة على احل�سول على اأك���رث اخلدمات امل�ساندة واأف�سله���ا، تلجاأ لالن�سمام اإىل 

ع�سوية االأج�سام النقابية، وعلى راأ�سها الغرف التجارية املوزعة على املحافظات الفل�سطينية.

 تتن���وع اخلدم���ات التي تقدمه���ا الغرف التجاري���ة للمنت�سب���ني لع�سويتها، وقد ح���دد كلٌّ من قانون 
الغ���رف التجاري���ة ال�ساري يف ال�سفة الغربية واالأم���ر )326( ال�ساري يف قطاع غزة تلك اخلدمات، 
يف اإط���ار اخت�سا�س���ات الغرف التجاري���ة والوظائف املنوطة بها، منها توف���ري البيانات واملعلومات، 
والت�سديق���ات وال�سه���ادات كالت�سديق على �سهادة املن�ساأ، وف�س املنازع���ات، وعقد املوؤمترات على 

ال�سعيد الداخلي واخلارجي.

3. 1 اخلدم�ت التي تقدمه� الغرف التج�رية م�ستندة اإىل للت�سريع
توفري البيانات واملعلومات	 

تعد الغرف التجارية مركًزا مهًم���ا للمعلومات والبيانات واالإح�ساءات املتعلقة بالو�سع االقت�سادي 
وال�سناع���ي والتجاري واخلدم���ي يف املحافظة، كما تعمل هذه الغرف عل���ى معاجلة هذه املعلومات 
وتبويبه���ا وحتليلها على نحو ميّكن رج���ال االأعمال وال�سناعيني والباحثني من اال�ستفادة منه. فعلى 
�سبيل املثال اأن�ساأت غرفة جتارة حمافظة رام اهلل والبرية دائرة ت�سمى “دائرة املعلومات والتوثيق” 
لتقوم بهذه املهمة، وهذه املهمة من�سجمة مع الن�س القانوين، ويف حال طلب الع�سو تزويده باملعلومات 
فعلي���ه تعبئة من���وذج طلب املعلومات، واإرفاق االأوراق الثبوتية ودفع ر�س���م قدره )30( �سيكاًل مقابل 
هذه اخلدمة التي تعمل الغرفة على توفريها خالل مدة ترتاوح ما بني يوم و اأ�سبوع. وال يقت�سر دور 
الغ���رف التجارية على جتميع هذه املعلومات، ب���ل تقوم بتنظيمها وتبويبها ون�سرها، وحتديثها، للرد 

على اال�ستف�سارات املقدمة حول املنت�سبني للغرف التجارية، وتزويد اجلهات الر�سمية بها.

ا قانونًيا يتناول خدمة:  وق���د اأفرد امل�سّرع يف الت�سريعات ال�سارية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ن�سًّ
26. با�س���م مكح���ول، من�ساآت االأعمال ال�سغرية يف �سمال فل�سطني: الواقع واالحتياجات، ط1، مرك���ز بي�سان للبحوث واالإمناء، موؤ�س�سة النا�سر، 

فل�سطني، 2005، �س32.
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»جم���ع املعلومات واالإح�س���اءات التجارية وال�سناعي���ة وتبويبها ون�سرها واإم���داد الو�سط التجاري 
وال�سناع���ي والدوائ���ر ذات االخت�سا�س به���ا"،27 كما هو احل���ال يف كل من م�س���روع قانون الغرف 
التجاري���ة للع���ام 28،2004 وم�سروع قانون الغ���رف التجارية للعام 29،2010 علما ب���اأن االأخري اأوجب 
�س���رورة التن�سي���ق م���ع اجلهاز املرك���زي لالإح�س���اء الفل�سطيني ب�سفت���ه املنتج الر�سم���ي للبيانات 
واملعلوم���ات، وه���ي خدمة متاحة لكافة اجله���ات الر�سمية وغري الر�سمية ، كم���ا ميكن لكّل املن�ساآت 

الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية احل�سول على البيانات واملعلومات املتوافرة لدى الغرف. 

رغ���م اأن الغرف التجارية ملزمة بتقدمي هذه اخلدمة اإىل كافة املنت�سبني لع�سويتها، اإال اأن ٪81.2 
من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يرون اأن الغرف التجارية 
املنت�سب���ني لع�سويته���ا ال تق���دم لهم خدم���ة املعلومات، وال ت�س���كل بنك معلومات له���م. وت�سل ن�سبة 
اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة الذين ال تقدم لهم غرفهم التجارية هذه اخلدمة يف ال�سفة 
الغربي���ة 76.5٪ يف ال�سف���ة الغربي���ة، بينما ترتفع ه���ذه الن�سبة يف قطاع غ���زة اإىل 89.4٪. اإال اأن 
18.8٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ت�ستفيد من هذه اخلدمة، 
ن�سبته���م يف قطاع غ���زة 10.6٪، وترتفع هذه الن�سبة اإىل 23.5٪ يف ال�سفة الغربية. وهذا يعني اأن 
ه���ذه اخلدمة تقدم يف ال�سفة الغربية مب�ست���وى اأف�سل منه يف قطاع غزة. كما هو مو�سح يف ال�سكل 

.)13(

الت�صديقـــات وال�صهـــادات )�صهادة املن�صاأ، �صهادة اإعـــادة الت�صدير، ت�صديق �صجلت 	 
املنت�صبني(

�سه���ادة املن�س���اأ هي �سهادة ت�س���در عن الغرفة التجاري���ة للبلد امل�سّدر، تبني م���كان �سنع الب�ساعة 
امل���راد ت�سديره���ا، وتعّد وثيق���ة �سرورية للتعرف اإىل جن�سي���ة الب�ساعة بغية تقدي���ر ن�سب الر�سوم 
الت���ي �ستفر�س عليه���ا، اأو املعامالت التف�سيلية التي �ستمنح لها. متّكن �سهادة املن�ساأ من التحكم يف 
من���ع دخول ال�سلع املقاطعة اقت�ساديا اأو املمنوعة،30 و�سه���ادة املن�ساأ ال�سادرة عن الغرف التجارية 
الفل�سطيني���ة عبارة عن وثيقة تثبت باأن الب�ساعة املراد ت�سديرها ذات من�ساأ اقت�سادي فل�سطيني، 
وه���ي اإم���ا اأن تكون �سهادة من�ساأ خا�سة بالدول العربية، اأو �سه���ادة من�ساأ خا�سة بالدول االأجنبية - 

27. امل���ادة )5( م���ن القانون رقم )21( ل�سنة 1961 قانون الغرف التجاري���ة وال�سناعية املوؤقت املعدل، املن�سور يف العدد )1555( من اجلريدة 
الر�سمية االأردنية، بتاريخ 1961/6/17، �س 740. وهي تطابق املادة 14 من االأمر 326 ال�ساري يف قطاع غزة التي جاء ن�سها على النحو االآتي: 
» تق���وم الغرف���ة التجارية بجمع كافة املعلومات واالإح�ساءات التي تهم التجارة وال�سناعة والزراعة وتبويبها ون�سرها واإمداد احلكومة بالبيانات 

واملعلومات واالآراء املتعلقة بامل�سائل التجارية وال�سناعية والزراعية وكذلك حتديد العرف التجاري«.
28. املادة )1/18( من امل�سروع.

29. املادة )1/8( من امل�سروع.
http://www.ramallahcci.org .30 ، متت زيارة املوقع بتارخ 2010/10/2.
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باللغة االجنليزية.31

فعلى �سبيل املثال ت�سدر غرفة جتارة حمافظة رام اهلل والبرية �سهادة املن�ساأ بعد اأن يتم ا�ستيفاء 
وكمياتها الب�ساعة  اأوزان  خاللها  من  يظهر  تعبئة  قائمة  بتقدمي  املتمثلة  املطلوبة،  ال�سروط 

 ،(Invoice) وفاتورة جتارية مبني فيها كميات الب�ساعة املراد ت�سديرها وقيمها ،(Packing List)

و�سهادة من وزارة الزراعة، يف حال املنتجات الزراعية وبع�س املنتجات الغذائية، اأو ح�سب الوزارة 
املخت�س���ة. وبعد ذل���ك تتم مراجعة بيانات املن�س���اأة املخزنة لدى الغرفة، وحتدي���د ن�سبة املدخالت 
املحلي���ة للمنتج، عل���ى اأال تقّل عن 40٪ يف ح���ال الت�سدير للدول العربي���ة، و35٪ يف حال الت�سدير 
لباقي دول العامل، ومن ثم تعبئة منوذج �سهادة املن�ساأ، وت�سديد ر�سوم ال�سهادة البالغة 1000/2 من 
قيم���ة الفاتورة، عل���ى اأن ال تقل الر�سوم عن 5 دنانري، وال تزيد على 30 ديناًرا، وي�ستغرق ا�ست�سدار 
�سه���ادة املن�ساأ ما يع���ادل خم�سة ع�سر دقيقة.32 اأم���ا الب�ساعة ذات املن�ساأ غ���ري الفل�سطيني، فتقوم 

الغرف التجارية باإ�سدار �سهادة اإعادة الت�سدير.33 وغري ذلك من الت�سديقات.
وي�ستفي���د من خدمة الت�سديقات وال�سه���ادات املمنوحة من الغرف التجاري���ة 56.4٪ من املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة، علًما باأن 62.3٪ من من�ساآت ال�سفة الغربية 
ال�سغ���رية واملتو�سطة ت�ستفيد من خدمة الت�سديق���ات، مقابل 45.5٪ يف قطاع غزة. بينما ال تقدم 
الغرف التجارية هذه اخلدمة ل� 43.6٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، وباملفا�سلة بني اأداء الغرف التجارية لهذه اخلدمة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، جند اأنه يف 
ال�سفة الغربية اأف�سل منه يف غزة؛ ذلك اأن 54.5٪ من من�ساآت القطاع ال�سغرية واملتو�سطة يرون 
اأن الغرف ال تقدم هذه اخلدمة، بينما تنخف�س ن�سبتهم يف ال�سفة الغربية لت�سل اإىل 37.7٪. كما 

هو مو�سح يف ال�سكل )13(.

31. با�ستثناء �سهادة املن�ساأ اخلا�سة بدول االحتاد االأوروبي يتم اإ�سدارها من وزارة املالية – دائرة اجلمارك.
32.  دليل خدمات االأع�ساء، غرفة جتارة و�سناعة حمافظة رام اهلل –البرية، 2009-2010، �س27.

33.  للمزيد حول اإعادة الت�سدير انظر ال�سفحة االإلكرتونية لوزارة االقت�ساد الوطني: 
http://www.met.gov.ps
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ف�ص املنازعات التجارية	 
تع���د الغرفة التجارية حلقة و�سل ب���ني اأع�سائها من جهة، وال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية من جهة 
اأخرى، لذا فقد اأخذت على عاتقها مهمة ف�ّس املنازعات التي قد تن�ساأ بني االأع�ساء املنت�سبني اإليها 

اأو غري املنت�سبني، من الداخل واخلارج.
ومتار����س الغرف التجارية هذه املهمة عن طريق الو�ساط���ة وجلان التحكيم، يف املنازعات التي تقع 
بني اأع�ساء الهيئة العامة، كما تتو�سط الغرفة يف املنازعات التجارية التي قد تقع بني اأع�سائها وبني 
�س���ركات اأجنبي���ة اأخرى، حيث تلجاأ الغرفة يف هذا املجال اإىل االت�س���ال باملعنيني يف البلد االأجنبي 

ب�سفتها متثل اأع�ساءها يف الق�سية املطروحة للتحكيم . 

وت�س���رتط الغرفة للدخ���ول يف اأعمال التحكي���م والو�ساطة موافقة طريف النزاع عل���ى التحكيم، واأن 
يقدم���ا طلبا ر�سميا للب���دء يف التحكيم يو�سحان فيه طبيعة امل�سكلة امل���راد التحكيم فيها، واأطراف 

النزاع. 

وهذه اخلدمة تقدمها الغرف التجارية الفل�سطينية؛ وذلك تطبيقا للن�س القانوين املتمثل يف املادة 
)20( م���ن االأم���ر 326 ال�ساري يف قطاع غزة، واملادة )5( من القان���ون )21( ل�سنة 1961 ال�ساري 
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يف ال�سفة الغربية، علًما باأن نظام الغرف التجارية رقم )58( ل�سنة 1961 قد اأفرد الف�سل الرابع 
من���ه لتنظيم عمل جل���ان التحكيم، واالآلية التي تف����س فيها اخلالفات الداخلي���ة واخلارجية، وفًقا 

للتف�سيل االآتي: 
يف حال كان اخلالف اأو النزاع داخليا بني التجار واأ�سحاب املهن املنت�سبني للغرفة:34 اأ. 

تق���دمي طلب خطي م���ن الطرفني، اأو اأحدهم���ا ب�سرط موافقة الط���رف االآخر خطيًا على . 1
قبول حتكيم الغرفة. 

تق���وم الغرفة بعد ا�ست���الم الطلب بتعيني جلنة مكونة من ثالثة م���ن اأع�سائها اأو من غري . 2
اأع�سائه���ا، تتواف���ر فيهم موا�سفات االأمان���ة والثقة واخلرة، وي�س���رتط اأن ال يكونوا على 

ات�سال باملو�سوع.

حت���دد الغرفة مقدار الر�سم الواجب دفعه مقابل حتكيمها يف النزاع املعرو�س عليها، كما . 3
حتدد الغرفة جلنة التحكيم، والنفقات التي تدفع ملبا�سرة اللجنة الأعمالها.

تبا�س���ر اللجن���ة اأعمالها يف غ�سون اأ�سب���وع من تاريخ تبليغها تعيينها جلن���ة لف�ّس النزاع، . 4
وح�سولها على �سك التحكيم املوقع من طريف النزاع. وتبا�سر اللجنة اأعمال ف�ّس النزاع 
مع التزامها بتدوين كافة االإجراءات يف حم�سر خا�س يرفع مع قرارها اإىل رئي�س الغرفة 
لي�سادق���ه، ومن ثم يتوىل رئي�س الغرفة تبليغه للطرفني. علما باأن قرارات جلنة التحكيم 

توؤخذ باالأكرثية.
 اأم���ا يف ح���ال كان النزاع ذا طرف اأجنب���ي، فتوؤلف جلنة حتكيم مكّونة م���ن ممثل عن الغرفة ب. 

املحلية التي ينت�سب اإليها الع�سو، ومندوب عن وزارة االقت�ساد الوطني، ومندوب عن القن�سلية 
الت���ي ينت�سب اإليها ال�سخ�س االأجنبي بطلب م���ن وزارة اخلارجية )االأردنية(، ومن ثم متار�س 

هذه اللجنة اأعمالها بذات االآلية املتبعة يف جلان التحكيم املحلية.

لق���د ر�سم ه���ذا الن�س الطريقة املثلى لف����س النزاعات التجارية على ال�سعي���د الداخلي وال�سعيد 
اخلارج���ي، وق���د وفق امل�س���رع يف اإيراد مثل هذا الن����س يف النظام ال يف القان���ون؛ ذلك اأن معاجلة 
امل�سائ���ل التف�سيلي���ة حملها الت�سريع الثان���وي ال القانون.35 اإال اأن هذا الن����س ا�ستمل عبارة )وزارة 
اخلارجي���ة االأردني���ة( وهذا مل يعد متطابقا م���ع الو�سع احلايل. ومن الوا�س���ح اأن الن�س القانوين 
اأعط���ى الغرف التجاري���ة ال�سالحية لف�ّس املنازعات الداخلية واخلارجي���ة النا�سئة، بني املنت�سبني 

34. املواد 69-74 من نظام الغرف التجارية رقم )58( ل�سنة 1961، ال�ساري يف ال�سفة الغربية.
35. ف����س املنازع���ات اأحد اخت�سا�سات الغرف التجارية الذي اأكده م�سروع قان���ون الغرف التجارية للعام 2004 يف املادة )2/18( منه، وكذلك 

املادة )8/8( من م�سروع قانون الغرف التجارية للعام 2010، على اأن ي�سدر نظام خا�س يحدد ت�سكيلة هذه اجلنة واآلية عملها. 
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لع�سويتها من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة والكبرية.

يوؤكد 82.4٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اأن الغرف التجارية ال تلعب دوًرا يف ف�س املنازعات 
النا�سئة بينهم، على اأن 88.5٪ من من�ساآت القطاع ال�سغرية واملتو�سطة ال تقدم لها الغرف التجارية 
ه���ذه اخلدم���ة، مقابل 79٪ يف ال�سفة الغربية. اإال اأن 17.6٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف 
ال�سف���ة الغربية وقط���اع غزة توؤكد اأن الغرف تلعب دوًرا يف ف�س املنازع���ات النا�سئة بينهم. كما هو 

مو�سح يف ال�سكل )13(.

عقد املوؤمترات االقت�صادية واملعار�ص املحلية والدولية	 
تعم���ل املعار����س الدولي���ة على تعميق قن���وات االت�سال بني املجتمع���ات االقت�سادي���ة الدولية وتقّوي 
الرواب���ط يبنها، كما اأنها تع���ّد و�سيلة لتبادل املعرفة والقدرات والتع���رف اإىل ال�سلع، ومعرفة ما هو 

جديد، وال�سعي للتطوير نحو االأف�سل. 

ا عن اأهم املعار�س  فتن�س���ر الغرف التجارية الفل�سطينية بانتظام عر مواقعه���ا االإلكرتونية ملّخ�سً
العاملي���ة التي تقام يف ال���دول العربية واالأوروبية ويف اأمريكا، ويت�سّمن ه���ذا امللّخ�س ا�سم املعر�س، 
ومكانه، ومدته، ونوع الب�سائع املعرو�سة فيه، واجلهات القائمة على تنظيمه، وغريها من البيانات 

املهمة.36 

ويف الواق���ع يوؤك���د 25.2٪ من من�س���اآت القطاع وال�سف���ة الغربية اأن غرفهم التجاري���ة توؤدي دورها 
باإقام���ة املعار�س واملوؤمترات االقت�سادي���ة داخل البالد، اأما املعار����س واملوؤمترات اخلارجية فريى 
15.3٪ م���ن املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع اأنه���ا توؤدي دورها. اإال اأن اأداء 
الغ���رف التجارية له���ذه اخلدمة باإقامة املعار�س واملوؤمترات االقت�سادي���ة داخل البالد وخارجها ال 
يرقى اإىل ر�سا املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ف� 74.8٪ منهم يرون 
اأن الغ���رف التجارية ال توؤدي دورها باإقامة املعار����س واملوؤمترات االقت�سادية داخل البالد، يف حني 
84.7٪ ي���رون اأن الغ���رف التجارية قد ق�س���رت باإقامة املعار�س واملوؤمترات خ���ارج البالد، كما هو 

مو�سح يف ال�سكل )13(.

االأ�سل اأن الغرف التجارية تقيم املعار�س املتخ�س�سة كمعار�س املفرو�سات، واالأجهزة االإلكرتونية، 
ومعار����س املالب�س واملعار�س الغذائية، ليجد اأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة منها متنف�ًسا، 
وجم���اال لت�سوي���ق منتجاته���م، وهذه ه���ي ال�س���ورة املثالي���ة، اإال اأن 85.6٪ من املن�س���اآت ال�سغرية 

36. مثال على هذه اخلدمة ما توفره غرفة جتارة نابل�س عر موقعها االإلكرتوين، للمزيد انظر املوقع االإلكرتوين لغرفة جتارة نابل�س:
http://www.nablus-chamber.org/expolist.htm 
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واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة ال تقوم بت�سويق منتجاتها خالل هذه املعار�س، وتف�سياًل 
يف ال�سف���ة الغربي���ة 82٪ ال يقوم���ون بت�سويق منتجاتهم خ���الل هذه املعار�س، ويف غ���زة ت�سل هذه 
الن�سب���ة اإىل 91٪. يف املقاب���ل ي�سوق 13.4٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة املتواجدة يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة منتجاتهم خالل هذه املعار�س، كما هو مو�سح يف ال�سكل )14(: 

اإن وجهة نظر املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ال�سلبية لدور الغرف يف اأداء خدمة اإقامة املعار�س على 
ال�سعي���د الداخلي واخلارجي، ومدى اال�ستفادة منها كناف���ذة لت�سويق منتجاتهم، تعزى اإىل �سعف 
اإمكاني���ات املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، اأمام منتج���ات املن�ساآت الكبرية من جه���ة على ال�سعيد 
املحل���ي، واأمام منتجات مثيالتها يف الدول املجاورة عل���ى م�ستوى املعار�س الدولية، التي يف الغالب 

تقام لعر�س اإمكانيات املن�ساآت الكبرية ال املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

تقدمي املقرتحات املتعلقة بالقوانني واالأنظمة ذات ال�صفة االقت�صادية	 
���ت امل���ادة )5( من القان���ون رقم )21( ل�سنة 1961 عل���ى اأن الغرف التجاري���ة " تقدم للدوائر  ن�سّ
ذات العالق���ة واملوؤ�س�سات البيان���ات واملقرتحات املتعلقة بالقوانني واالأنظم���ة املقررة التي لها �سفة 
اقت�سادي���ة ويف كل م���ا يوؤدي اإىل تق���دم االأعمال التجاري���ة وازدهارها يف البالد"، اأم���ا االأمر 326 
ال�س���اري يف قط���اع غزة، فق���د ن�س يف املادة 15 من���ه على اأنه: " يج���وز للغرفة التجاري���ة اأن تقدم 

للحكومة ما لديها من املقرتحات واالآراء يف امل�سائل االآتية: 
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القوانني واللوائح وال�سرائب اخلا�سة بالتجارة وال�سناعة والزراعة.. 1

التعريفة اجلمركية وال�سرائب اخلا�سة بالتجارة وال�سناعة والزراعة.. 2

اإن�ساء وتعديل طرق النقل واالأجور والر�سوم اخلا�سة بها.. 3

اللوائح اخلا�سة باملحالت اخلطرة واملقلقة للراحة وامل�سرة لل�سحة واملحالت العمومية.. 4

جميع امل�سائل االأخرى املتعلقة بتقدم التجارة وال�سناعة والزراعة".. 5

مبوجب الن�سني ال�سابقني للغرف التجارية تقدمي مقرتحاتها واآرائها املتعلقة بالقوانني االقت�سادية 
وال�سرائ���ب وغريه���ا، اإال اأّن كال من الن�سني قد اأعطى الغرف التجارية تقدمي مثل هذه املقرتحات 
ب�سيغ���ة اجلواز ال االإلزام، م�ستخدًما عب���ارة " يجوز"، مع اأن املتوقع من الغرف التجارية امل�ساركة 
الفعال���ة يف و�سع اخلطط وال�سيا�سات العامة لالقت�ساد الفل�سطين���ي، وامل�ساركة يف اإعداد م�ساريع 

القوانني واالأنظمة االقت�سادية. 

ت�صمية اخلرباء 	 
���ت امل���ادة )5( من القانون رق���م )12( ل�سنة 1961 ال�ساري يف ال�سف���ة الغربية على اأن الغرف  ن�سّ
التجاري���ة تق���وم بت�سمية اخلراء، حيث ج���اء ن�سها على النحو االآتي: " ت�سم���ي الغرف التجارية اأو 
ال�سناعية ح�سب اللزوم اخلراء ملعاينة ال�سلع والب�سائع وبيان اأ�سنافها واأوزانها وتقدير اأثمانها".
كذل���ك احل���ال يف م�سروع قانون الغ���رف التجارية للعام 2004، حيث ن�ّس عل���ى اخت�سا�س الغرف 
بت�سمي���ة اخلراء، الذين ميتد عمله���م اإىل "درا�سة املوا�سيع ذات ال�سبغ���ة التجارية اأو ال�سناعية 
اأو الزراعي���ة" دون اأن يقت�س���ر عل���ى "فح�س ومعاين���ة ال�سلع واملنتجات والب�سائ���ع وبيان اأ�سنافها 
واأوزانه���ا وتقدير اأثمانها"37، كما يق���وم اخلراء، بعد معاينة الب�سائ���ع، بامل�سادقة وتوقيعهم على 
الب�ساعة. غري اأن 89.6٪ من اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
يوؤك���دون اأن غرفهم التجاري���ة ال ت�ساعدهم باحل�سول على اأ�سماء اخلراء ملعاينة الب�سائع وال�سلع، 
مقاب���ل 10.4٪ يوؤكدون اأن غرفهم التجارية تعينهم يف حتديد اخلراء ملعاينة الب�سائع واملنتجات، 

كما هو مو�سح يف ال�سكل )13(.

3. 2 خدم�ت تقدمه� الغرف التج�رية م�ستندة للواقع العملي
اإن الواق���ع العمل���ي ال���ذي عاي�سته الغ���رف التجاري���ة، من خالل عمله���ا عر ال�سن���وات املا�سية مع 
منت�سبيه���ا، قد اأف���رز العديد من اخلدمات التي ارت���اأت الغرف التجارية تقدميه���ا ملنت�سبيها، رغم 

37. املادة )5/18( من م�سروع قانون الغرف التجارية للعام 2004.
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غياب الن�س على هذه اخلدمات يف ثنايا الت�سريعات ال�سارية، كالتدريب وتقدمي اال�ست�سارات.

التدريب والتاأهيل وتقدمي اال�صت�صارات	 
تقوم العديد من الغرف التجارية الفل�سطينية بعقد دورات تاأهيلية وتدريب لالأع�ساء املن�سبني لها، 
وقد اأن�ساأت بع�س هذه الغرف دائرة خا�سة تتوىل متابعة االأمور املتعلقة بالتدريب، واإعداد الرامج 
التدريبي���ة يف املج���االت االإدارية واملهني���ة، وتتنوع هذه الدورات ب���ني دورات متخ�س�سة يف االإدارة، 
والت�سويق، واالإنتاج، واملحا�سبة وال�سرائب واجلمارك، واحلا�سوب واللغات واإدارة امل�ساريع وغريها.

ا�ستن���اًدا اإىل حتليل بينات عّين���ة الدرا�سة حول اأداء الغرف التجارية خلدم���ات التدريب والتاأهيل، 
يوؤك���د 89.3٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اأن غرفهم التجارية 
ال تق���دم هذه اخلدمة، وتتقارب وجهة نظ���ر هذه املن�ساآت يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ 
يف االأوىل 86.9٪ يف ال�سف���ة الغربي���ة و 93.5٪ يف قطاع غزة، من جهة اأخرى 10.7٪ من املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية تقدم لها غرفها التجارية خدمات التدريب والتاأهيل، ويبقى 
اأداء الغ���رف التجاري���ة يف ال�سف���ة الغربية خلدمة التدري���ب والتاأهيل اأف�سل من���ه يف غزة، كما هو 
مو�س���ح يف ال�سكل )13(. مع اأن تق���دمي خدمات التدريب والتاأهيل للعامل���ني يف املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة ينعك�س اإيجاًبا على اأداء هذه املن�ساآت، وباملح�سلة تطور اأو�ساعها املادية، وهذا ما اأجمع 
علي���ه 70.8٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقط���اع غزة، مقابل 29.2٪ ال 
ي���رون اأن هذه اخلدمات قد ترقى بو�س���ع من�ساآتهم. ويعول اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة 
يف قط���اع غزة على خدمات التاأهيل والتدريب لتح�س���ني م�ستوى من�ساآتهم اأكرث ممن هم يف ال�سفة 
الغربي���ة ، حيث بلغت ن�سبة من قالوا باأن التدري���ب والتاأهيل �سيعمل على حت�سني و�سع من�ساأتهم يف 
القط���اع 80.7٪، بينما ترتاجع هذه الن�سبة يف ال�سفة الغربي���ة لت�سل اإىل 64.3٪، كما هو مو�سح 

يف ال�سكل )15(:
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وميكن لكافة منت�سبي الغرف التجارية امل�ساركة بهذه الدورات لدى ن�سر االإعالن عن تلك الدورات 
يف ال�سح���ف املحلية، ودفع الر�س���وم التي تتفاوت من دورة اإىل اأخ���رى، ولعل هذه اخلدمة من اأهم 

اخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

كم���ا تقوم الغ���رف التجارية بتنظيم ور�سات العم���ل واملحا�سرات والن���دوات االقت�سادية، التي تعد 
فر�س���ة يلتقي فيها اأع�س���اء الهيئة العامة للغرفة. وق���د ن�س م�سروع قانون الغ���رف التجارية للعام 
2010 يف مادت���ه )12/8( على: “ اإقامة املعاهد واملراكز التدريبية خلدمة اأهداف القطاع اخلا�س 

ودعمه وتطويره على نحو ي�سمن حتقيق امل�سلحة العامة مبا يتوافق مع القوانني ذات ال�سلة”.

وتقدم الغرف التجارية خدماتها اال�ست�سارية للمنت�سبني لع�سويتها، فيما يطلب منها من ا�ست�سارات. 
وق���د اأجم���ع 22٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة على اأن الغرف 
التجاري���ة املنت�سب���ني لع�سويتها تقدم لهم خدماته���ا اال�ست�سارية، بينما 78٪ منه���ا توؤكد اأن الغرف 
املنت�سب���ني لع�سويتها ال تقدم له���م خدماتها اال�ست�سارية. وتقدم الغرف التجارية يف ال�سفة الغربية 
خدماته���ا اال�ست�ساري���ة اأف�سل م���ن مثيالتها يف قطاع غ���زة، حيث بلغت الن�سب���ة املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة امل�ستفيدة من هذه اخلدمات يف ال�سف���ة الغربية 26.6٪، بينما ترتاجع اإىل 13.8٪ يف 

قطاع غزة، كما هو مو�سح يف ال�سكل )13(.

وتتن���وع اال�ست�س���ارات التي تقدمها الغ���رف التجارية للمن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، كما تتفاوت 
حاج���ة هذه املن�ساآت اإليها تبًع���ا للمجال املقدم فيه هذه اال�ست�سارة، واأهمها: اأوال: يف جمال الفر�س 
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اال�ستثماري���ة 56.1٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة بحاجة اإىل 
اال�ست�سارات يف هذا املجال، مقابل 43.9٪ ال يعتقدون اأنهم بحاجتها يف جمال الفر�س اال�ست�سارية.

ثانًي���ا: اال�ست�س���ارات يف درا�سات اجلدوى، فق���د اأكد 52.1٪  من املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف 
ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة عدم حاجة من�ساآتهم اإىل اال�ست�سارات يف هذا املجال، ومقابل ٪47.9 

عروا عن حاجتهم اإىل اال�ست�سارات يف درا�سات اجلدوى.

ثالًث���ا: اال�ست�سارات يف تطوي���ر االإنتاجية واجلودة، اإذ اأكد 51.6٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة حاج���ة من�ساآتهم اإليها، مقابل 48.4٪ ال يحتاجون اإىل اال�ست�سارات 

يف جمال تطوير االإنتاجية واجلودة.

رابًع���ا: اال�ست�س���ارات يف الت�سويق، حيث ع���ّر 55.4٪ من املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سفة 
الغربي���ة ع���ن حاجتهم اإليه���ا، بينما اأعرب 44.6٪ عن ع���دم حاجته���م اإىل اال�ست�سارات يف جمال 

الت�سويق.

اإن اأك���رث جمال حتتاج املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة اإليه يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة من 
اال�ست�سارات فيه؛ هو جمال التعريف بالفر�س اال�ستثمارية، فقد و�سلت الن�سبة اإىل 65.3٪، فاأكرث 
املج���االت الت���ي حتتاج املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة اإىل اال�ست�سارات فيه  يف ال�سف���ة الغربية هو 
جم���ال الت�سوي���ق، حيث بلغت الن�سب���ة 67٪، ويقابله اال�ست�سارات يف جم���ال الفر�س اال�ستثمارية يف 

قطاع غزة الذي بلغت ن�سبة املن�ساآت التي بحاجة لال�ست�سارات فيه ٪41.

اأم���ا اأقل جمال حتتاج املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة لال�ست�سارات فيه، 
فهو جمال درا�سات اجلدوى االقت�سادية، ويف ال�سفة الغربية اأقل هذه املجاالت حاجة لال�ست�سارة فيه 
هو جمال تطوير االإنتاجية واجلودة، مقابل جمال درا�سات اجلدوى االقت�سادية، وفقا لل�سكل )16(:
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الت�صديقات	 
اأخ���ذت الغرف التجارية عل���ى عاتقها اإ�سدار جمموعة من ال�سه���ادات والت�سديقات التي اقت�ستها 
احلاج���ة، فباالإ�ساف���ة اإىل اإ�سدار �سهادة املن�ساأ الت���ي ن�ست عليها الت�سريع���ات ال�سارية يف ال�سفة 
الغربي���ة وقطاع غ���زة، ت�سدر الغ���رف �سهادة رج���ال االأعمال، و�سه���ادة ع�سوية باللغت���ني العربية 
واالإجنليزي���ة، واإ�سدار �سهادة موظف، والت�سديق على الكف���االت التجارية، وم�ساعدة االأع�ساء يف 

احل�سول على جوازات ال�سفر، وت�ساريح الدخول اإىل اإ�سرائيل.

اإ�صدار االأدلة والدرا�صات	 
تعم���ل الغرف التجارية على اإ�س���دار االأبحاث، واالأدل���ة، والدرا�سات املت�سل���ة بالو�سع االقت�سادي 
الفل�سطين���ي ب�س���كل عام، ويف بع����س االأحيان تقت�سر ه���ذه الدرا�سات على الو�س���ع االقت�سادي يف 
املحافظ���ة، وتقوم الغ���رف التجارية بتوزيع هذه االإ�س���دارات جماًنا، كما تتواف���ر يف معظم الغرف 
التجاري���ة مكتب���ة ت�ستمل عل���ى الدرا�سات واالأبح���اث يف املو�سوعات ذات ال�س���اأن االقت�سادي، التي 

ي�ستفيد منها الع�سو املنت�سب للغرفة.

3. 3 خدم�ت تقدمه� الغرف التج�رية مع اجله�ت ذات العالقة
يوؤ�س����س املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة عادة اأ�سخا�س ريادّيون، ولديه���م اخلرة الفنية والرغبة يف 
العمل احلر، ولكن تنق�سهم املهارات االأخرى الالزمة الإجناح من�ساآتهم. من هنا ترز احلاجة اإىل 
توف���ري خدمات تطوير االأعمال؛ مل�ساعدة هوؤالء على بناء قدراتهم يف جماالت احتياجاتهم املختلفة 
الإدارة من�ساآته���م. اإن طبيعة هذه املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، التي تعتمد يف اإدارتها على �سخ�س 
واح���د ليقوم مبجموعة متعددة منه���ا املهام؛ تفر�س على الغرف التجاري���ة اإذا ما اأرادت دعم هذه 
املن�س���اآت اأن تعمل على بناء قدرات االأ�سخا�س القائم���ني عليها، يف جمال مهامهم املختلفة ل�سمان 

جناح هذا القطاع.

ت�س���كل البني���ة التحتي���ة جزًءا حموريًّا من تط���ور اأي بلد، فتزوي���د اخلدمات االأ�سا�سي���ة التي حتتاج 
اإليه���ا املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة لالحتياجات اليومية، م���ن ماء وكهرب���اء، وخدمات �سحية، 
ل عامال مركزيا لنجاح هذه  وط���رق وموا�سالت، وتكنولوجيا املعلومات واالت�س���االت احلديثة، ي�سكِّ
املن�ساآت. فاإذا ما كان هناك متثيل حقيقي، وتفعيل لدور الغرف التجارية يف تطوير �سيا�ستها اجتاه 
ه���ذا القطاع، وجلان ال�سغ���ط وح�سد التاأييد، فاإن هذا �سوف ينعك����س اإيجاًبا على ع�سوية الغرف، 
ويف االجتاه االآخر �سعور اأ�سحاب هذا القطاع باإيجابية الدور الذي ميكن للغرف التجارية اأن تقدمه 

يف �سبيل اأع�سائها.
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اإن ه���ذا االأم���ر يتطلب يف الدرجة االأوىل اأن تكون هناك عالقة جي���دة ووثيقة، بني الغرف التجارية 
والقط���اع احلكومي، والقطاع اخلا����س، وهذا يتاأتى من خالل و�سع �سيا�س���ات وا�سحة، لكل اإجراء 
ميك���ن اأن يدفع عجلة التطوير والتقدم، يف بناء البني���ة التحتية الأع�ساء الغرف التجارية بال�سراكة 
احلقيقي���ة، والتع���اون بني هذه الغ���رف و�سركة الكهرب���اء يف كل حمافظة، اإ�ساف���ة للهيئات املحلية 
والقط���اع امل�سوؤول عن املياه، وال���وزارات واملديريات التابعة له���ا يف كل حمافظة، كوزارة االقت�ساد 
الوطن���ي، ووزارة االأ�سغال العام���ة، ووزارة ال�سحة، والعمل، وغريها من املوؤ�س�سات احلكومية وعلى 
راأ�سه���ا جمل�س ال���وزراء، �ساحب القرارات امل�ساندة والفاعلة لكثري م���ن ال�سيا�سات اال�ستثمارية يف 

فل�سطني.38

اإ�ساف���ة اإىل توف���ري البني���ة التحتية املنا�سب���ة، فاإنه يق���ع على عاتق الغ���رف التجاري���ة بالتعاون مع 
امل�سارف واجلهات املمولة، تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية الأ�سحاب هذه املن�ساآت، عن طريق خراء  
ذوي كفاءة،  ولديهم التجارب العملية يف فل�سطني، اأو جتارب اخلراء يف بالدهم، اإ�سافة اإىل دور 
الغرف التجارية يف ت�سهيل التمويل، وتغطية احتياجات املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، من معلومات 

وتنمية قدراتها على الت�سدير.

اإن التع���اون مع جهات التمويل ميكن اأن يثمر الكثري، يف تطوير قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
���ه بالطريق ال�سحيح. فقد توّفره الغرف للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بتوفري املعلومات  اإذا ما ُوجِّ
لهذه املن�ساآت عن م�سادر التمويل، واجلهات املانحة التي ميكن لهذه املن�ساآت اللجوء اإليها للح�سول 
عل���ى الدع���م املايل له���ا، اإال اأن 74.5٪ من هذه املن�س���اآت يف ال�سفة الغربية وقط���اع غزة يرون اأن 
الغ���رف املنت�سب���ني لع�سويتها ال تقدم مثل هذه اخلدمة لهم، مقاب���ل 20.1٪ من املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة تقدم لهم هذه اخلدمة، وفقا لل�سكل )17(:

38. اال�ستمارة املوجهة للغرف التجارية.
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3. 4 تقييم اأ�سح�ب املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة خلدم�ت الغرف التج�رية
تتفاوت وجهة نظر املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية جتاه اخلدمات التي تقدمها لهم 
الغرف التجارية، بني من ي�سفها باجليدة، واملتو�سطة، وال�سعيفة، فقد راأى 12٪ من هذه املن�ساآت 
يف ال�سف���ة الغربي���ة وقط���اع غزة اأنها جي���دة، بينما و�سفه���ا 25.7٪ منهم باأنه���ا متو�سطة، وكانت 
الن�سب���ة العلي���ا هي 59.3٪ مم���ن يجدونها �سعيف���ة. اأي اأن الو�سع العام ينبئ بع���دم ر�سا من�ساآت 
ال�سف���ة الغربي���ة وقطاع غزة على ما تقدمه الغرف التجارية لها، ه���ذا يتطلب جهوًدا م�ساعفة من 

الغرف التجارية لتعمل على تطوير اأدائها، مبا ين�سجم مع متطلبات وحاجات هذه املن�ساآت.  

واإذا م���ا نظرن���ا اإىل كل م���ن ال�سف���ة الغربية وقطاع غ���زة على حدة، جن���د اأن املن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف كل منهم���ا اأجعمت على اأن اخلدمات التي تقدمها الغ���رف �سعيفة، مع تزايد الو�سع 
�س���وًءا يف القطاع لت�سل الن�سبة اإىل 76.2٪، بينما يف ال�سفة الغربية ت�سل تنخف�س اإىل 48٪، كما 

هو مو�سح يف ال�سكل )18(:  
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مب���ا اأن الطابع العام يفي���د بعدم ر�ساء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة 
ع���ن م�ستوى اخلدمات املقدمة من الغرفة، فمرد ذلك هو تق�سري من الغرف يف بع�س اجلوانب، ف� 
32.6٪ يرون اأن الغرف قد اأخفقت وق�سرت يف جانب التدريب، فلم تعطه حقه، بينما قال ٪49.9 
م���ن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة اإن غرفهم اأخفقت حني مل ُت�سهم 
يف تروي���ج منتجاته���م يف املعار�س على ال�سعيد الدويّل واملحلي. وال�سب���ب الرئي�س لتق�سري الغرف 
م���ن وجهة نظر املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية هو قلة التدريب )34.8٪(،  وعدم 

امل�ساهمة يف ترويج املنتجات يف غزة )58.3٪(، وفقا لل�سكل رقم )19(:
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مبا اأن الطابع العام هو عدم ر�سا اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة عن اخلدمات التي تقدمها 
له���م الغ���رف التجارية املنت�سبني لع�سويتها بو�سفها اأحد االحت���ادات التمثيلية للقطاع اخلا�س التي  
تتنازع يف ال�سالحيات كاحتاد الغرف التجارية، وجمعية رجال االأعمال، واالحتاد العام لل�سناعات 
الفل�سطيني���ة، واحت���اد املقاولني، على الرغم م���ن اأن الغرف التجارية ممثل���ة باحتادها العام ت�سم 
اأك���ر عدد من من�ساآت القط���اع التجاري وال�سناعي والزراعي. ومرّد ه���ذا النزاع وجود تداخل يف 
ال�سالحيات واالأهداف واملهام املناطة بكل منها، على امل�ستوى الت�سريعي وعلى اأر�س الواقع. فبينما 
تق���دم الغرف التجارية اخلدم���ات ملنت�سبيها من امل�سان���ع الفل�سطينية، جند يف اجت���اه اآخر احتاد 
ال�سناعات الفل�سطينية يّدعي باأحقيته يف تقدمي هذه اخلدمات مقابل ر�سوم االنت�ساب واال�سرتاك 

ال�سنوي الأع�سائه من امل�سانع الفل�سطينية.

وق���د ب���رز يف هذا االجتاه عدة اإ�سكاليات، اأوالها من الناحي���ة الت�سريعية، ويجري يف الوقت احلايل 
العم���ل على تعدي���ل م�سودتي م�سروع معدل لقانون االحتاد الع���ام لل�سناعات الفل�سطينية، وم�سروع 
قان���ون الغ���رف التجاري���ة؛ لو�سع االأم���ور يف ن�سابها، وذلك بجع���ل املهمة الرئي�س���ة لالحتاد العام 
لل�سناع���ات الفل�سطيني���ة هي حتدي���ث ال�سناع���ة الفل�سطيني���ة وتطويرها، على اأن تت���وىل الغرف 

التجارية اخلدمات اليومية واللوج�ستية. 

وم���ن الناحي���ة الواقعية ف���اإن املن�ساآت ال�سناعية �س���واء ال�سغرية اأو املتو�سطة ق���د اأثقل كاهلها من 
خ���الل تعدد املوؤ�س�سات املرجعية املمثلة لها، وبالتايل تعدد ر�سوم االنت�ساب واال�سرتاك على املن�ساأة 

دون اأن تكون هنالك نقلة نوعية، يف اخلدمة املقدمة من خالل هذه املرجعيات.

وي���رى اأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية وقط���اع غزة اأن اأهم خدمة يقرتح 
تقدميها من الغرف التجارية للعاملني يف املن�ساأة هي اخلدمات الت�سويقية، وقد بلغت الن�سبة املوؤيدة 
له���ذا املقرتح 43.1٪، وتليها اخلدمات التكنولوجية الت���ي ت�سهم يف زيادة االإنتاج )23.9٪(، ومن 
ثم خدمات تاأهيل يف البنية التحتية )20.7٪(. علما باأن 12.3٪ من املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اختاروا غري هذه اخلدمات، كما هو يف ال�سكل رقم )20(:
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اأه���م خدمة تق���رتح املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غ���زة للعاملني يف هذه 
املن�س���اآت ه���ي: اأوال: خدم���ات لتح�سني بيئة العم���ل وتطويرها حيث اتفق على ه���ذا اخليار 52٪ من 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ثانًيا: خدم���ات تدريبية ترفع كفاءة 
العامل���ني يف املن�س���اأة، حيث بلغت ن�سب���ة الذين اختاروا هذا اخليار 34.3٪ م���ن املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية والقطاع، علما باأن 13.8٪ يرون اأن العاملني يف من�ساأتهم بحاجة اإىل 

خدمات اأخرى غري اخليارات ال�سابقة، وفقا لل�سكل رقم )21(:
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وباإج���راء مقارب���ة ب���ني اخلدمات التي تقدمه���ا الغرف التجاري���ة الفل�سطيني���ة ومثيالتها يف الدول 
العربية املجاورة والدول االأجنبية، جند اأن هذه اخلدمات ال ترقى اإىل الدور الذي تلعبه تلك الغرف 

لتطوير املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ودعمها والرقي باأدائها.

 ل���ذا ت�سع���ى الغ���رف التجارية يف فل�سط���ني اإىل تطوير اأدائه���ا لتقدمي االأف�سل للمن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، وذلك اأ�سوة بالتجارب الدولية يف هذا املج���ال، ولعل حا�سنات االأعمال اأبرز ما تقدمه 

تلك الدول لدعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

ميكن القول اإّن “حا�سنات االأعمال” هي عبارة عن جهة تقدم منظومة خدمات متكاملة للم�سروعات 
ال�سغ���رية النا�سئة، منذ تكوينها وحتى دخولها مرحلة االإنتاج،39 فهي تنظر اإىل امل�سروع وكاأنه وليد 
يحت���اج اإىل الرعاية واالهتمام التام، فهو يحتاج اإىل هذه احلا�سنة التي حتتويه منذ والدته، وتدفع 
عن���ه ما يحيط به من خماطر، ومت���ده بالقدرة الالزمة ال�ستمراريته يف امل�ستقبل، لذا ميكننا القول 

اإن هدف هذه احلا�سنات هو اإنتاج من�ساآت قوية مالًيا وفنًيا، وعلى خطى ثابتة. 

اإّن فك���رة احلا�سنات بهذا املفه���وم لي�ست وليدة اللحظة، فقد انت�س���رت يف العديد من دول العامل، 
منه���ا عل���ى �سبيل املثال بريطاني���ا والواليات املتح���دة االأمريكية، ف�ساًل ع���ن انت�سارها يف عدد من 

الدول العربية، كم�سر واالإمارات العربية املتحدة و�سوريا. 

وت�سعى الغرف التجارية حاليا يف فل�سطني، وعلى راأ�سها غرفة جتارة حمافظة رام اهلل والبرية، اإىل 
اإن�س���اء حا�سنات االأعمال،40 بحيث تتبن���ى الغرفة امل�سروعات ال�سغرية يف بداية حياتها، وملدة �ستة 
�سهور لتوفر لها اخلدمات الالزمة، وذلك بتخ�سي�س مقر لها، وتقدم لها ما حتتاجه من اخلدمات 
الفني���ة والتدريب والتاأهيل، وتوفري الراأي اال�ست�س���اري؛ لتخرج بعدها وتكون قادرة على اتخاذ مقر 

لها، وليكون لديها الكادر املوؤهل الإدارتها ومدعومة ماديًّا. 

ا يف مراحل حياتها االأوىل  وم���ع اأهمية دور حا�سنات االأعمال يف تطوير املن�ساآت ودعمه���ا، خ�سو�سً
اإال؛ اأن 19.9٪ م���ن املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة يف ال�سف���ة الغربية وقطاع غ���زة فقط يرون اأن 
احلا�سن���ات تعم���ل على تطوي���ر من�ساآتهم، وقد يك���ون مرّد ذل���ك اإىل غياب الثقافة ل���دى اأ�سحاب 
املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة حول حا�سن���ات االأعمال يف فل�سطني، فهم يقدم���ون على حا�سنات 
االأعمال اأوال الدعم املايل من قبل الغرف ملن�ساآتهم كاأداة لتطويرها )38.5٪(، وثانًيا الدعم الفني 

والتدريب واال�ست�سارات من الغرف )37.3٪(، وفًقا لل�سكل )22( اأدناه:

39. ل���وؤي حمم���د زك���ي ر�سوان، املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة ال�سعودي���ة )الواقع ومعوقات التطوي���ر(، ور�سة عمل بعن���وان : تقييم امل�سروعات 
ال�سغرية واملتو�سطة، القاهرة – جمهورية م�سر العربية، 18-22 يناير 2004، �س 125.

40. مقابلة مع اأ.�سالح ح�سني، مدير دائرة التجارة اخلارجية- غرفة جتارة رام اهلل والبرية، بتاريخ 2010/8/11.
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اخل�متة
اإن املراجعة الدقيقة لدور الغرف التجارية، يف حياة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة، يو�سح لنا مدى احلاجة اإىل توفري كافة املتطلبات لدعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 
وتنميتها، من خالل جمموعة من االأ�س�س، تبداأ باالإطار الت�سريعي الذي ينظم عمل الغرف التجارية 
ويعي���د هيكليتها مب���ا ينعك�س اإيجاًبا عل���ى هذه املن�س���اآت، وتنتهي بطبيعة اخلدم���ات ونوعيتها التي 
ت�ساع���د يف تطوير اأ�سح���اب هذه املن�ساآت وتاأهيله���م، والقدرة على الت�سوي���ق والت�سدير، واالرتقاء 

مبنتجاتهم اإىل معايري اجلودة املطلوبة، ونخل�س من هذه الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:

النت�ئج
اإن االإط���ار القان���وين املنظم لعم���ل الغرف التجاري���ة وع�سويتها من املن�س���اآت والتجار يت�سف . 1

بالق���دم، اإذ اإن هن���اك ت�سريعني ينظمان عمل الغرف التجاري���ة، اأحدهما مطبق يف قطاع غزة 
واالآخر يف ال�سفة الغربية.

بالرغم من اأن القانون ال مينع التمثيل العادل والفعال الأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، . 2
اإال اأن اأ�سح���اب ه���ذه املن�س���اآت  يحتل���ون الق�سم االأك���ر يف عدم متثيلهم التمثي���ل احلقيقي يف 
جمال����س اإدارة الغ���رف التجاري���ة املنت�سب���ني لع�سويتها، ويع���ود ذلك اإىل ع���دم م�ساركتهم يف 
التاأ�سي�س، اأو ح�سد التاأييد احلقيقي مل�ساركتهم يف انتخابات جمال�س االإدارة للغرف التجارية؛ 
مم���ا اأدى اإىل ع���دم تطوير اخلدمات التي يحتاج���ون اإليها لتطوير اأعماله���م، وذات االهتمام 

اخلا�س يف جتارتهم.
اإن االأ�سباب الت���ي تكمن وراء عدم اإقبال اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة لالنت�ساب اإىل . 3

ع�سوي���ة الغ���رف التجارية ع���دة، من اأهمها عدم معرف���ة  طبيعة اخلدمات الت���ي تقدمها هذه 
الغ���رف، وع���دم القناعة باخلدم���ات التي تقدمه���ا الغرف له���م، و�سعوبة الت�سجي���ل وتكاليف 

االنت�ساب  للغرف التجارية.
ثم���ة تباين يف اإج���راءات االنت�ساب الأ�سحاب املن�س���اآت ال�سغرية بني الن����س القانوين والواقع . 4

العمل���ي، وم���رّد ذلك اإىل ق���دم النظم القانوني���ة والت�سريعات، وعجزها عن جم���اراة تطورات 
املجتمع وم�ستجداته.

تفاوت ت�سنيفات الغرف التجاري���ة للمن�ساآت الكبرية واملتو�سطة وال�سغرية، واختالف معايري . 5
ت�سنيفها بني راأ�س املال وعدد العاملني يف هذه املن�ساآت.

تع���دد معايري فر�س الر�سوم على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فقد تفر�س هذه الر�سوم بناًء . 6
على راأ�س مال املن�ساأة اأو عدد عمالها، وقد تكون مبالغ مقطوعة.
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اإن جمال�س االإدارة املمثلة للغرف التجارية م�سى ما يقارب ع�سرين عاما على اإجراء االنتخابات . 7
لها، لذا فاإن ع�سوية جمال�س اإدارة هذه الغرف ال تعك�س التمثيل ال�سحيح للمن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة، منذ تاأ�سي�سها، فقد ترتب عليه ع���دم قدرة اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

من القيام بدورهم الفاعل، وعدم تلبية مطالبها واإظهارها يف اخلطط امل�ستقبلية.
اإن اخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة تنق�سم اإىل نوعني:. 8

اخلدم���ات الت���ي ت�ستن���د اإىل الت�سري���ع ، من توف���ري البيان���ات واملعلوم���ات والت�سديقات  اأ. 
وال�سه���ادات )�سه���ادة املن�ساأ، �سهادة اإع���ادة الت�سدير، ت�سديق �سج���الت املن�سبني ف�س 
املنازع���ات التجاري���ة، عقد املوؤمت���رات االقت�سادي���ة واملعار�س املحلي���ة والدولية، تقدمي 

املقرتحات املتعلقة بالقوانني واالأنظمة ذات ال�سفة االقت�سادية، ت�سمية اخلراء(. 
خدمات تقدمه���ا الغرف التجارية م�ستن���دة للواقع العملي، كالتدري���ب والتاأهيل، وتقدمي  ب. 

اال�ست�سارات، الت�سديقات، واإ�سدار االأدلة والدرا�سات.
يتق���دم م�ست���وى اأداء الغرف التجارية يف ال�سف���ة الغربية على اأداء الغ���رف التجارية يف قطاع . 9

غ���زة؛ ذلك اأن ن�سب���ة ال�سريحة امل�ستفيدة من خدمات الغرف التجارية يف ال�سفة الغربية اأكر 
منها يف القطاع.

تلعب الغرف التجارية دوًرا مهًما يف دعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة واإجناحها، وهذا بدوره . 10
يعم���ل عل���ى دفع عجلة االقت�ساد، وال �سك اأن التجارب االإقليمي���ة يف اإن�ساء حا�سنات االأعمال، 
لها الدور الريادي الذي ميكن اأن تقوم به الغرف التجارية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، 
�س���وف يكون ل���ه االأثر الكبري على تنمي���ة حياة املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة وتطويرها، من 
خ���الل خدمات البنية التحتية وت�سهيل التمويل، وتطوير اأ�سحابها بالتدريب، وتطوير قدراتهم 

الت�سويقية والت�سدير.

التو�سي�ت
وميكن اأن جنّلي هذه النتائج من خالل التو�سيات االآتية: 

اإ�سدار قانون غرف جتارية ع�سري موحد بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة، يراعي الواقع ويفرز . 1
ا خا�سة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، اأو قانون خا�س للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة  ن�سو�سً
اأ�س���وة بالدول املج���اورة. وكذلك اإ�س���دار الت�سريعات الثانوية لقانون الغ���رف التجارية، بحيث 
تنط���م هذه الت�سريعات كافة امل�سائل التف�سيلي���ة املتعلقة بانتخابات جمال�س االإدارة، والر�سوم 

املفرو�سة على املن�ساآت، ومعايري ت�سنيفها.
�س���رورة بث الدماء اجلدي���دة يف ع�سوية الغرف التجارية، ال �سيما جمال����س االإدارة، واإعطاء . 2

)كوتا( خم�س�سة الأ�سح���اب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة؛ لكي يتم متثيلهم على اأكمل وجه، 
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وااللتفات اإىل متطلباتهم، وتطوير قدراتهم التجارية. وكذلك اإجراء انتخابات ملجال�س الغرف 
التجارية الفل�سطينية، على اأ�س�س التمثيل الفاعل الأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

توف���ري حزمة م���ن الت�سريعات والقوان���ني الداعمة واملحف���زة للم�ساريع ال�سغ���رية واملتو�سطة، . 3
كقان���ون ت�سجي���ع اال�ستثمار وال�سيا�س���ات املالية والنقدي���ة، مبا فيها نظ���ام �سرائب وجمارك، 
واأ�سع���ار فوائ���د، و�س���رف العمالت ال�سعب���ة، بحيث ال تثقل كاه���ل هذه املن�س���اآت، اإ�سافة اإىل 

ت�سهيل اإجراءات اال�سترياد والت�سدير ومعامالتهما.
توحي���د مرجعية االأج�سام التمثلية للقطاع اخلا�س، بحيث ت�سبح الغرف التجارية البوابة التي . 4

ميكن من خاللها تقدمي اخلدمات املتنوعة واملتطورة، وفًقا لطبيعة هذه املن�ساآت.
التوعي���ة االإعالمية والتثقيفية، من خالل خمتلف و�سائل االإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة؛ . 5

للتعري���ف بدور الغرف التجارية، وما ميكن اأن تقدم���ه لدعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من 
خدمات فنية وتدريبية وتوعوية وتثقيفية وت�سويقية، ت�ساعد يف ازدهار هذا القطاع الذي ي�سكل 

اجلزء االأكر من خمتلف قطاعات االقت�ساد الفل�سطيني
التعاون الوثيق واالت�سال املبا�سر بني الغرف التجارية وخمتلف املوؤ�س�سات احلكومية، والقطاع . 6

اخلا�س الفل�سطيني، وجه���ات التمويل االأجنبية ذات العالقة؛ لتطوير البنية التحتية للمن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة، والتمويل والتدري���ب، ونقل اخلرات الناجح���ة يف دول االإقليم والعامل. 
وذلك لدعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة واإجناحها، وت�سهيل التمويل وتغطية احتياجاتها من 

معلومات، وتنمية قدراتها على الت�سويق والت�سدير.
و�س���ع خط���ة اإ�سرتاتيجية م���ن قبل الغ���رف التجارية، تق���وم على تطوي���ر املن�س���اآت ال�سغرية . 7

واملتو�سطة، من خالل:
االإ�سهام يف معاجلة م�سكالت املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وتذليل العقبات التي تتعر�س  اأ. 

لها، �سواء يف مرحلة التاأ�سي�س اأو الت�سغيل اأو التطوير.
توفري الظروف وو�سائل الدعم املنا�سبة لتطوير فعاليتها االإنتاجية والتجارية. ب. 
حت�سني ن�سيب هذه املن�ساآت يف اال�ستثمارات ويف فعاليات االإنتاج والت�سدير. ج. 

توفري املعلومات واملعرفة التقنية الالزمة لتحديث و�سائل االإنتاج وجتديدها، مبا يرفع من  د. 
م�ستوى االإنتاجية فيها، ويعزز قدراتها التناف�سية يف الداخل واخلارج.

تطوير املهارات واخلرات االإدارية الأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وتعزيز البناء  ه�. 
الفني واملهني للعاملني فيها.
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مقدمة
دعت املنظمة العربي���ة للتنمية االإدارية اإىل دعم الالمركزية االإدارية؛ من خالل تو�سيع �سالحيات 
الهيئ���ات املحلية، االأمر الذي ي�ساعدها على حت�سني اخلدمات التي تقدمها، واملهام التي تبا�سرها، 
م���ع اإعط���اء االأولوية يف هذا اخل�سو�س للمج���االت التي ترتبط بال�سيا�س���ات اجلديدة، مثل ت�سجيع 

امل�سروعات ال�سغرية 1. 

تتميز املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة باالنت�سار اجلغرايف الوا�سع الذي يجعلها تغطي مناطق خمتلفة 
واأعداًدا كب���رية من ال�سكان؛ وذلك نظرًا النخفا�س تكاليف تاأ�سي�سها من جهة، وحمدودية اإنتاجها 
م���ن جهة اأخرى، غالبًا ما يكون م�ستهلكو هذا االإنتاج يف اإطار منطقة اإقامة املن�ساآة وحدودها، وهو 
االأم���ر الذي اأكدته عين���ة الدرا�سة اخلا�سة بالبحث، حني اأظهرت اأن ما ن�سبته 43.9٪ من الن�ساط 

االقت�سادي لهذه املن�ساآت ينح�سر يف اإطار احلي اأو القرية اأو املدينة التابعة لها هذه املن�ساآت.

ه���ذا الواق���ع اأظهر االرتب���اط الوثيق ما بني ن�س���اط هذه املن�س���اآة والوحدات االإداري���ة امل�سرفة على 
املناط���ق اجلغرافية التي متار�س ن�ساطها من خالله، ومبعنى اآخر، اأن الهيئات املحلية لها دور مهّم 
يف دفع عجلة التنمية االقت�سادية؛ من خالل الدور الذي يجب اأن تقوم به يف دعم اخلدمات املقدمة 

لهذه املن�ساآت.

و�سعًي���ا لتطوير اخلدم���ات املقدمة من قبل الهيئ���ات املحلية يف االأرا�سي الفل�سطيني���ة، و�سعيا وراء 
بن���اء ج�س���ور التعاون ما بينها، وما بني القط���اع اخلا�س )ممثال باملن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة(؛ 
لال�ستف���ادة من قدرات ه���ذه االأخرية يف حتقيق التنمية املن�س���ودة اقت�ساديا واجتماعيا، من خالل 
تطوي���ر م�ستوى اأداء الهيئات املحلية ملهامها، وحماولة لتقوية الدعائم االقت�سادية لها، �سعًيا لذلك 
تاأت���ي ه���ذه الدرا�سة لتلقي ال�سوء على اأه���م االأ�س�س القانونية التي قد تك���ون عوًنا على حتقيق هذا 

الهدف، اأو على العك�س قد تقف عائًقا اأمام حتقيقه. 

ويف حماول���ة التع���رف على هذه االأ�س�س القانونية كان ال بد من مراجعة العديد من الت�سريعات ذات 
العالق���ة، ال�سارية يف فل�سطني، �س���واء منها ما ينظم هذه العالقة ب�س���كل مبا�سر )كقانون الهيئات 
املحلي���ة رقم )1( ل�سن���ة 1997(، اأو تلك التي تت�سمن اأحكاما تعتر ذات عالقة، واإن مل تاأِت لت�سري 

للمو�سوع مبا�سرة. 

1. عا�س���ور، اأحم���د، اإ�سالح االإدارة املحلي���ة- اآفاق اإ�سرتاتيجية لالإ�س���الح االإداري والتنمي���ة االإدارية العربية يف مواجه���ة التحديات العاملية-، 
املنظمة العربية للتنمية االإدارية، 1995، �س 85-84. 
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منهجية الدرا�سة
اعتم���دت الدرا�سة يف بع�س جوانبها عل���ى االأ�سلوب الو�سفي، بحيث قدمت و�سًفا للتنظيم القانوين 
ملو�سوع الدرا�سة، يف حني كان جلها يعتمد على االأ�سلوب التحليلي للن�سو�س ذات العالقة بدرا�ستها، 
وحماولة اخلروج بحكم القانون للم�ساألة مدار البحث، مقارنًة وتوفيًقا ملا ت�سمنته الن�سو�س االأخرى 

للت�سريعات امل�ستهدفة. 

وق���د اعتم���دت الدرا�سة على الن�سو�س القانونية ذات العالقة مبو�سوعه���ا من الت�سريعات ال�سارية 
يف فل�سط���ني، دون النظ���ر اإىل الت�سريعات املقارنة، لن�ستبني ماهية االإط���ار القانوين للعالقة ما بني 

هيئات احلكم املحلي واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.  

وال نن�س���ى هنا اعتماد ه���ذه اجلزئية من الدرا�سة على بع�س اجلوانب التحليلية ملا ت�سمنته ا�ستبانة 
البحث املعدة لغايات هذه الدرا�سة، كما اأو�سحنا يف مقدمة هذا الكتاب. 

تق�سيم الدرا�سة 
�سنح���اول م���ن خ���الل ه���ذه الدرا�سة بي���ان العالقة م���ا بني الهيئ���ات املحلي���ة واملن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سطة، وذلك من زاويتني، االأوىل تركز على دور الهيئات املحلية يف دعم تنمية وتطوير املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة القائمة يف النطاق اجلغ���رايف التابعة له وتطويرها، اأما الثانية ف�ساأخ�س�سها 
لبيان اإمكانية اأن تقيم الهيئات املحلية ذاتها امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وذلك من خالل فح�س 
االإطار القانوين الناظم لها يف االأرا�سي الفل�سطينية. وال بد قبل كل ذلك من تقدمي و�سف خمت�سر 
للتعريف بالهيئات املحلية، وعليه �ساأق�سم هذه الدرا�سة اإىل مباحث ثالثة، وذلك على النحو االآتي: 

)التعريف ب�لهيئة املحلية( املبحث االأول 

)العالقة م� بن الهيئة املحلية واملن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة( املبحث الث�ين 

)اإن�س�ء الهيئ�ت املحلية للمن�س�أت ال�سغرية واملتو�سطة( املبحث الث�لث 
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املبحث االأول
التعريف ب�لهيئة املحلية

ن�ست املادة )85( من القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل2 على ما ياأتي: 

تنظ��م الب��الد بق�نون يف وح��دات اإدارة حملية تتمت��ع ب�ل�سخ�سي��ة االعتب�رية، 
ويك��ون ل��كل وح��دة منه� جمل���ص منتخب انتخ�ب��ً� مب��س��رًا على الوج��ه املبن يف 
الق�ن��ون. ويحدد الق�ن��ون اخت�س��س�ت وحدات االإدارة املحلي��ة وموارده� امل�لية 
وعالقته��� ب�ل�سلط��ة املركزية ودوره� يف اإع��داد خطط التنمي��ة وتنفيذه�، كم� 
يح��دد الق�نون اأوجه الرق�بة على تل��ك الوحدات ون�س�ط�ته� املختلفة. ويراعى 
عند التق�سيم املع�يري ال�سك�ني��ة واجلغرافية واالقت�س�دية وال�سي��سية للحف�ظ 

على الوحدة الرتابية للوطن وم�س�لح التجمع�ت فيه.

اأ�س���ار الن����س ال�سابق اإىل االأ�سا�س القان���وين ل�سكل االإدارة املحلية يف االأرا�س���ي الفل�سطينية، حيث 
تطل���ب الن����س اإ�سدار قانون خا�س لبيان التنظيم االإداري للبالد، ولكنه يف املقابل ن�س كذلك على 
�س���رورة اأن يت�سم���ن القانون تق�سيم البالد اإىل وحدات اإدارية حملي���ة، ومل يغفل القانون االأ�سا�سي 

عن االإ�سارة اإىل دور هذه الوحدات االإدارية يف اإعداد وتنفيذ خطط التنمية.
ولكن قبل اخلو�س يف م�ساألة دور الهيئة املحلية يف التنمية ب�سكل عام، ويف تنمية امل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سط���ة ب�س���كل خا�س، ال بد من حتدي���د هوية الهيئة املحلي���ة، اأو مبعن���ى اأدق، حتديد التكييف 
القان���وين لها. والواق���ع اأن قانون الهيئات املحلي���ة الفل�سطينية رقم )1( ل�سن���ة 1997 و�سع االإطار 
القان���وين الناظم3، وذل���ك من خالل ما اأورده ن�س الفقرة االأوىل من املادة )3( من القانون، حيث 

جاء فيها:
تعت���ر الهيئ���ة املحلي���ة �سخ�سية اعتباري���ة ذات ا�ستقالل م���ايل حتدد وظائفه���ا و�سلطاتها . 1

مبقت�سى اأحكام القانون.4

وكم���ا هو وا�سح من خالل الن�س ال�سابق، اأن القانون اأعطى الهيئات املحلية �سخ�سية اعتبارية لها 
ا�ستقالله���ا املايل، وهذا ما يعني اأنه���ا ومبوجب القانون ثبتت لها ال�سخ�سي���ة القانونية، واأ�سبحت 
�ساحل���ة الكت�ساب احلقوق والتحمل بااللتزامات، غري اأن الن�س ومع اإعطائها هذا االإطار القانوين 

2. املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، عدد ممتاز، بتاريخ 2003/3/19، �س5. 
3. املن�سور على ال�سفحة 5 من العدد 20 من الوقائع الفل�سطينية ال�سادرة بتاريخ نوفمر 1997. 

4. تقارب ن�س املادة )1/3( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.
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ال���ذي ميكنها م���ن اإبرام الت�سرف���ات القانونية املختلف���ة، اإال اأنه مل يجعل له���ا �سالحية مطلقة يف 
اإب���رام هذه الت�سرفات؛ الأن نهاية الن�س اأوردت اأن ح���دود هذه ال�سخ�سية االعتبارية يف الت�سرف 
حتدد مبقت�سى اأحكام القان���ون، كما اأن منح الهيئات املحلية ال�سخ�سية املعنوية واال�ستقالل املايل 
ال ب���د واأن يق���رتن باالإ�س���راف والرقابة م���ن قبل ال�سلط���ة املركزية؛ حتى ال ي�سبح ه���ذا اال�ستقالل 
مطلًقا، وبالقدر الذي يحافظ على وحدة البالد من خطر التفكك واالنحالل5. وتو�سيح ماهية هذه 

احلدود، خا�سة فيما يتعلق مبو�سوع الدرا�سة هو ما �سنبينه يف االأجزاء التالية الحقا.

املطلب االأول
 تعريف الهيئة املحلية

تن���اول الفق���ه االإداري مو�سوع الهيئة املحلية، حماواًل و�سع التعري���ف الذي يحدد معامل هذا الكيان 
ومقّومات���ه، وال يت�سع املقام هن���ا للبحث يف كل هذه التعريفات، لذا فاإنن���ا �سنتعر�س للتعريف الذي 
ن���راه يبني االأ�س�س القانونية التي يقوم عليها هذا الكيان، وهو التعريف الذي قال فيه الدكتور نواف 
كنع���ان، حيث عرف الهيئة املحلية على اأنها »تنظي���م اإداري ميار�س اخت�سا�سه على اأ�سا�س اإقليمي 
حمل���ّي، حي���ث يخت�س ه���ذا التنظيم يف �س���وؤون اإقليم من اأقالي���م الدولة، وعل���ى م�ستوى م�ساحله 

املحلية، وبالن�سبة ملجموعة االأفراد الذين يرتبطون بهذا االإقليم 6".
وق���د عرف قان���ون الهيئات املحلية الفل�سطيني���ة، الهيئة املحلية يف املادة )1( من���ه، بقولها »الهيئة 
املحلي���ة: وحدة احلكم املحلي يف نطاق جغ���رايف واإداري معني«. يف حني عّرفها قرار جمل�س الوزراء 
اخلا�س بنظام موظفي الهيئات املحلية 7 يف املادة االأوىل منه بقوله "الهيئة املحلية: وت�سمل البلدية 

اأو املجل�س املحلي اأو املجل�س القروي". 

املطلب الثاين
م�صتويات الهيئات املحلية الفل�صطينية 

يق�س���م اإقلي���م الدولة، بق�سد تطبيق نظ���ام الالمركزي���ة االإقليمية، اإىل وح���دات اإقليمية 8، وميكن 
تق�سيم م�ستويات الهيئات املحلية يف فل�سطني اإىل اأربعة م�ستويات 9، وذلك على النحو االآتي:  

البلدية: ويوجد يف االأرا�سي الفل�سطينية 118 بلدية، يتواجد يف ال�سفة الغربية منها 101 بلدية، يف 
5. العبادي، حممد، االإدارة املحلية وعالقتها بال�سلطة املركزية، دار الثقافة، عمان، االأردن، 1995، �س 113. 

6. كنعان، نواف، القانون االإداري االأردين، مطابع الد�ستور، عمان، االأردن، ط3، 1996، �س138
7. قرار جمل�س الوزراء رقم )1( ل�سنة 2009 ب�ساأن نظام موظفي الهيئات املحلية، املن�سور على ال�سفحة 83 من العدد 82 من الوقائع 

الفل�سطينية بتاريخ 22 اأب 2009. 
8. �سطناوي، علي، االإدارة املحلية، دار وائل للن�سر، عمان، االأردن، 2002، �س131. 

9. عر�س وحتليل لثالث نظم حكم حملي، برنامج االإ�سالح الدميقراطي املحلي، موؤ�س�سة CHF، من�سورات وزارة احلكم املحلي، �س22. 
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حني اأن هناك 17 بلدية يف غزة10. 

املجال�س املحلية: ويبلغ عددها يف االأرا�سي الفل�سطينية 11 جمل�ًسا. 

املجال�س القروية: والبالغ عددها 241 جمل�ًسا ما بني ال�سفة الغربية وغزة11. 

جل���ان امل�ساري���ع امل�سرتك���ة: وقد بلغ عددها يف ال�سف���ة الغربية 127 جلن���ة، دون تواجد اأي منها يف 
غزة12. 

وباملجم���ل فاإن ع���دد الهيئات املحلية يف فل�سطني ق���د بلغ 497 هيئة، موزعة ما ب���ني ال�سفة الغربية 
وغزة. 

املطلب الثالث
ال�صلحيات القانونية للهيئات املحلية 

ح���دد قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية يف املادة )15( من���ه �سالحيات الهيئة املحلية و�سلطاتها، 
كل منها يف النطاق اجلغرايف املخ�س�س لها، وذلك على النحو االآتي: 

تخطي���ط البلدة وال�سوارع: تخطي���ط البلدة وفتح ال�سوارع واإلغاوؤه���ا وتعديلها، وتعيني عر�سها . 1
وا�ستقامته���ا، وتعبيده���ا واإن�ساء اأر�سفته���ا و�سيانتها وتنظيفها واإنارته���ا وت�سميتها اأو ترقيمها 
وترقي���م بناياتها وجتميلها وت�سجريها ومنع التجاوز عليه���ا، ومراقبة ما يقع على ال�سوارع من 

االأرا�سي املك�سوفة، وتكليف اأ�سحابها باإقامة االأ�سوار حولها. 

املب���اين ورخ�س البناء: مراقب���ة اإن�ساء االأبنية وهدمه���ا، وترميمها وتغي���ري اأ�سكالها، وتركيب . 2
امل�ساع���د الكهربائية، واإن�س���اء املالجئ، واإعطاء رخ�س الإجراء ه���ذه االأعمال، وحتديد موقع 
البناي���ة و�سكله���ا، ون�سبة م�ساحتها اإىل م�ساح���ة االأر�س املنوي اإن�ساوؤها عليه���ا، و�سمان توافر 

ال�سروط ال�سحية فيها.

 املي���اه: تزوي���د ال�سكان باملياه ال�ساحلة لل�س���رب اأو الأية ا�ستعماالت اأخ���رى، وتعيني موا�سفات . 3
لوازمه���ا، كالع���دادات واملوا�سري، وتنظي���م توزيعها، وحتديد اأ�سعارها، وب���دل اال�سرتاك فيها، 

ومنع تلويث الينابيع واالأقنية واالأحوا�س واالآبار. 

10. عم���رو، عدن���ان، االإدارة املحلي���ة يف فل�سطني 1850-2009، بدون دار ن�سر، 2009، ����س323 -324. عر�س وحتليل لثالث نظم حكم حملي، 
املرجع ال�سابق، �س22. 

11. عر�س وحتليل لثالث نظم حكم حملي، املرجع ال�سابق، �س22. 
12.  عمرو، عدنان، املرجع ال�سابق، �س323 -324. عر�س وحتليل لثالث نظم حكم حملي، املرجع ال�سابق، �س22. 
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الكهرب���اء: تزوي���د ال�س���كان بالكهرباء، وحتديد اأ�سع���ار اال�ستهالك وب���دالت اال�سرتاك، مبا ال . 4
يتجاوز احلد االأعلى املحدد من الوزارة. 

املجاري: اإن�ساء املجاري واملراحي�س العامة واإدارتها ومراقبتها. . 5

االأ�سواق العامة: تنظيم االأ�سواق العامة واإن�ساوؤها، وتعيني اأنواع الب�سائع التي تباع يف كل منها، . 6
وحظر بيعها خارجها. 

احل���رف وال�سناع���ات: تنظيم احلرف وال�سناع���ات، وتعيني اأماكن خا�سة ل���كل �سنف منها، . 7
ومراقبة املحالت واالأعمال املقلقة للراحة اأو امل�سرة بال�سحة العامة. 

النظاف���ة: جمع النفايات والف�سالت من ال�سوارع واملن���ازل واملحالت العامة، ونقلها واإتالفها، . 8
وتنظيم ذلك. 

ال�سحة العامة والرقابة عليها: . 9

اتخاذ جميع االحتياطات واالإجراءات الالزمة للمحافظة على ال�سحة العامة ومنع تف�سي  اأ. 
االأوبئة بني النا�س.

مراقب���ة امل�ساكن واملح���الت االأخرى؛ للتثبت من ت�سريف نفاياته���ا ب�سورة منتظمة ومن  ب. 
نظاف���ة االأدوات ال�سحي���ة يف املحال العامة، واتخاذ التدابري الإب���ادة البعو�س واحل�سرات 

االأخرى، ومكافحة الفئران واجلرذان والزواحف ال�سارة. 

اإن�ساء امل�سالخ وتنظيمها، وفح�س احليوانات والدواجن املعدة للذبح، واتخاذ االحتياطات  ج. 
ملنع اإ�سابتها باالأمرا�س، وتعيني مواقع لبيعها، ومراقبة ذبحها وت�سريف بقاياها. 

مراقبة اخلبز واللح���وم واالأ�سماك والفواكه واخل�سراوات، وغريه���ا من املواد الغذائية،  د. 
واتخاذ االإج���راءات ملنع الغ�س فيها، واإتالف الفا�سد منه���ا، وحتديد اأ�سعارها، ومكافحة 

الغالء بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة. 

اإن�س���اء مراكز لالإ�سع���اف، وم�سّحات وم�ست�سفيات، وغري ذلك م���ن املوؤ�س�سات ال�سحية،  ه�. 
ومراقبتها بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة. 

املح���الت العام���ة: تنظيم ومراقب���ة املطاع���م، واملقاهي، والن���وادي، واملالع���ب، ودور التمثيل . 10
وال�سينم���ا واملالهي العام���ة االأخرى، وحتديد مواعي���د فتحها واإغالقه���ا، وا�ستيفاء ر�سوم بيع 

تذاكرها. 
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املتنزه���ات: اإن�ساء ال�ساحات واحلدائق واملتنّزه���ات واحلمامات، وحمالت ال�سباحة يف الرك . 11
والبحريات وعلى ال�ساحل، ومراقبتها وتنظيمها. 

االحتياط���ات لل�سيول والفي�سانات واحلرائق والك���وارث الطبيعية وغريها: اتخاذ االحتياطات . 12
ملواجه���ة اأخطار ال�سيول والفي�سانات، وملنع احلرائق، ومراقبة الوقود واملواد امل�ستعلة، واتخاذ 

االحتياطات ملواجهة الكوارث الطبيعية، واإغاثة املنكوبني. 

املوؤ�س�سات الثقافية والريا�سية: اإن�ساء املتاحف، واملكتبات العامة، واملدار�س والنوادي الثقافية . 13
والريا�سية واالجتماعية واملو�سيقية، ومراقبتها بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة. 

و�سائ���ل النق���ل الري والبح���ري: اإن�ساء وتعيني وتنظي���م مواقف مركبات النق���ل، �سمن حدود . 14
الهيئ���ة املحلي���ة، ومراقبتها ومراقبة الق���وارب وال�سفن والبواخ���ر التي تعمل يف املي���اه التابعة 

ملنطقة الهيئة املحلية، بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة. 

الباعة املتجولون والب�سطات واملظالت: مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني واحلمالني والب�سطات . 15
واملظالت. 

االأوزان والقبان: مراقبة االأوزان واملكاييل واملقايي�س ودمغها ووزن ما يباع باجلملة يف االأ�سواق . 16
العامة. 

االإعالنات: مراقبة اللوحات واالإعالنات وتنظيمها. . 17

ه���دم االأبني���ة: هدم االأبنية التي يخ�سى خطر �سقوطها، اأو امل�س���رة، اأو التي تنبعث منها روائح . 18
كريهة، موؤذية وذلك بعد اإنذار �ساحبها اأو �ساغلها اأو امل�سئول عنها. 

ف�سالت الطرق: بيع ف�سالت الطرق مما ا�ستملك للم�ساريع العامة اأو ا�ستغاللها.. 19

الت�سول: منع الت�سول، واإن�ساء املالجئ للمحتاجني، ومراقبة جمع الترعات يف االأماكن العامة. . 20

املقاب���ر: اإن�ساء املقابر، واإلغاوؤها، وتعيني مواقعها وموا�سفاته���ا، ونقل املوتى ودفنهم، وتنظيم . 21
اجلنازات، واملحافظة على حرمة املقابر، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�سة. 

الفنادق: مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. . 22

ال���دواب: مراقبة الدواب امل�ستخدمة يف النقل واجلر، وتنظيم اأ�سواق بيع احليوانات واملوا�سي، . 23
وحظر بيعها خارج هذه االأ�سواق. 
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الكالب: مراقبة الكالب وتنظيم اقتنائها، وترخي�سها، والوقاية من اأخطارها، والتخل�س من . 24
ال�سالة اأو العقورة منها. 

املوازنة ومالك املوظفني: اإقرار م�سروع املوازنة ال�سنوية، واحل�ساب اخلتامي، ومالك املوظفني . 25
قبل اإر�سالها اإىل الوزارة للت�سديق عليها. 

اإدارة اأم���وال وممتل���كات الهيئة املحلي���ة: اإدارة اأمالك الهيئة املحلية واأمواله���ا، واإقامة االأبنية . 26
الالزم���ة فيه���ا، وتاأجريها ورهنها مل���دة ال تزيد على ثالث �سن���وات، وقبول الهب���ات والو�سايا 

والترعات. 

الوظائ���ف االأخرى: القيام باأي عمل اآخر يقت�سي علي���ه القيام به مبقت�سى اأحكام هذا القانون . 27
اأو اأي ت�سريع اأو قانون اآخر.

يظه���ر من خالل الن����س ال�سابق ات�ساع نطاق ال�سالحي���ات التي قررها القان���ون للهيئة املحلية يف 
النط���اق اجلغ���رايف التابع له���ا. واجلدير بالذكر اأن قان���ون الهيئات املحلية ال يع���د االإطار القانوين 
الوحي���د ال���ذي يبني ه���ذه ال�سالحي���ات، فهناك ع���دد م���ن الت�سريعات االأخ���رى الت���ي تنظم هذه 

ال�سالحيات، وهو االأمر الذي اأ�سار اإليه الن�س ال�سابق يف البند 27 منه. 

ولع���ل اأه���م هذه الت�سريعات ما ورد عليه الن�س يف قانون احلرف وال�سناعات رقم 16 ل�سنة 1953، 
وكذل���ك االأمر قانون رخ�س املهن رق���م )89( ل�سنة 1966، وقانون �سريبة االأبنية رقم )30( ل�سنة 

 .1955

ومم���ا جت���در االإ�سارة اإليه يف ه���ذا املقام، اأن ال�سالحي���ات الواردة اآنًفا جاءت عل���ى �سبيل التعداد 
الت�سريع���ي، ومبعن���ى اآخر على �سبيل احل�س���ر. وهو ما يعرف باالأ�سلوب االإجنلي���زي الذي يلجاأ اإىل 
تع���داد �سلطات الهيئات املحلية على �سبي���ل احل�سر، وال يغري ن�س الفقرة )27( من املادة ال�سابقة 
م���ن االأمر �سيئا، بل اإنها توؤكد احل�سر الت�سريعي ل�سالحيات الهيئات املحلية؛ حيث اأ�سارت اإىل اأن 
هذه الهيئات ال متار�س من الوظائف اإال مبقت�سى هذا القانون )قانون الهيئات املحلية( اأو اأي قانون 

اأو ت�سريع اآخر13. 

 

13. �سطناوي، علي، املرجع ال�سابق، �س100. 
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املبحث الث�ين
العالقة م� بن الهيئة املحلية واملن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة

بع���د اأن تناولنا يف املبحث ال�سابق التعريف بالهيئات املحلية وبيان اخت�سا�ساتها، ظهر جليا اأن لها 
من هذه االخت�سا�سات ما يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة التابعة لها من 
حي���ث النطاق اجلغرايف، و�ساأعمد من خالل هذا املبح���ث اإىل الرتكيز على اأهم اأوجه هذه العالقة 

التي توؤثر �سلًبا اأو اإيجاًبا على تنمية هذه امل�ساريع.  

ويذهب جانب من الفقه 14 اإىل اأن على الهيئات املحلية القيام بعدد من اخلطوات التي تعدُّ �سرورية 
لنجاحها يف حتقيق التنمية على خمتلف ال�سعد، ومن اأهمها حتقيق التنمية االقت�سادية، من ذلك:

ح�س���ر �سام���ل جلميع اأن���واع اخلدمات املبا�س���رة وغري املبا�س���رة التي يجب توفريه���ا، للوفاء . 1
مبتطلبات الدعم الالزم لتحقيق التنمية. 

اإعداد الفنيني الالزمني الإدارة خمتلف االإن�ساءات.. 2

اإعداد الرامج والنظم التي ت�سري عليها املن�سات اجلديدة، لتحقيق االأغرا�س  املتعددة منها. . 3

املطلب االأول
اإن�صاء املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 

ج���اء ن�س امل���ادة )4( من قانون احل���رف وال�سناعات 15 رق���م )16( ل�سن���ة 1953 لتحظر تعاطي 
اأي���ة حرفة اإال بع���د احل�سول على رخ�سة �سادرة مبقت�سى القانون م���ن �سلطة الرتخي�س. واألزمت  
الفق���رة ال�ساد�سة من املادة )5( من ذات القانون دفع ر�س���وم هذه الرخ�سة اإىل املجل�س البلدي اأو 

املحلي التابع لها جغرافيا الن�ساط االقت�سادي املنوي ترخي�سه.
كم���ا ن�ست املادة )4( من قانون رخ����س املهن16 رقم )89( ل�سنة 1966 على عدم جواز تعاطي اأية 
مهن���ة م���ا مل يح�سل �ساحبها على رخ�سة مهن بذلك، واأ�سارت املادة )7( من ذات القانون اإىل اأن 
كل �سخ����س يريد اأْن يح�سل على هذه الرخ�س���ة يجب عليه التقدم اإىل البلدية التي يتعاطى مهنته 

فيها بطلب احل�سول على هذه الرخ�سة نظري دفع الر�سوم املقررة قانوًنا. 
ت�س���ري الن�سو����س ال�سابق���ة اإىل ميالد العالق���ة ما بني هذه املن�س���اآت  وما بني الهيئ���ات املحلية من 

14.  اجلندي، م�سطفى، االإدارة املحلية واإ�سرتاتيجيتها، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، 1987، �س 139. 
15.  املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، العدد 1131، �س 467، بتاريخ 1953/1/17. 

16. املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، العدد 1956، �س 2081، بتاريخ 1966/10/16.
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اللحظ���ة الت���ي تولد فيها، فحتى يكتم���ل ال�سكل القانوين لها ال بد وان متر ع���ر قناة احل�سول على 
املوافقة الر�سمية من الهيئات املحلية التي �ستمار�س �سمن حدودها ن�ساطها االقت�سادي. 

وللتدلي���ل على قيام هذه العالقة، توّجهنا ب�سوؤال اإىل عينة الدرا�سة، عن قيامهم بت�سجيل من�ساآتهم 
لدى الهيئات املحلية التابعني لها، وكانت االإجابة على النحو االآتي: 

هل قمت بت�سجيل 
املن�س�ة لدى الهيئة 

املحلية

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

84.5٪82.3٪86.1٪نعم
15.5٪17.7٪13.9٪ال

يظه���ر حتلي���ل املعطيات االإح�سائي���ة من ال�س���وؤال ال�سابق، اأن الن�سب���ة العامة للمن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة امل�سجل���ة لدى الهيئات العام���ة التابعة لها جغرافيا، قد جت���اوز ٪84؛ االأمر الذي يظهر 
م���دى ارتباط عمل هذه املن�س���اآت باأداء الهيئات املحلية. واملالحظ اأي�س���ا تقارب ن�سبة الت�سجيل ما 

بني كل من املن�ساآت العاملة يف ال�سفة الغربية، واالأخرى العاملة يف قطاع غزة.  

ويف املقاب���ل تظهر االأرق���ام ال�سابقة اأن هناك ن�سب���ة ال ي�ستهان بها بلغ���ت يف جمملها 15.50٪ من 
املن�س���اآت غري م�سجل���ة، اأي اأنها متار�س اأعمالها دون ا�ستكمال ال�سكل القانوين لها، وهو االأمر الذي 
ي�سكل خرًقا ملا ت�سمنته الن�سو�س القانونية ال�سابقة الذكر، التي حتظر مزاولة اأية مهنة اأو حرفة، 
يف االإط���ار اجلغ���رايف التابع للهيئة املحلية، دون احل�سول عل���ى الرتخي�س الالزم، مع دفع الر�سوم 

امل�ستحقة.

وه���ذا االأم���ر ي�ستل���زم املتابع���ة؛ الأنه ي�س���كل خرقا من جانب���ني، فمن ناحي���ة هو ال يحق���ق امل�ساواة 
االقت�سادية، ويخل مببداأ املناف�سة املتكافئة بني املن�ساآت املرخ�سة وفقا لالأ�سول واملن�ساآت املخالفة 
الت���ي ال تلت���زم بدفع الر�سوم، فال تلتزم بكل التعليمات والقيود القانونية املفرو�سة من قبل الهيئات 

املحلية على هذه املن�ساآت.

وم���ن ناحي���ة اأخرى، ي�س���كل هذا اخل���رق ا�ستنزافا للم���وارد املالية للهيئ���ات املحلية، وه���و ما يوؤثر 
بال�سرورة يف م�ستوى اخلدمات املقدمة من قبل هذه الهيئات. ال�سكل رقم )1(.
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العلقة ما بني ترخي�ص املن�صاأة وموافقة هيئة حملية: 
وا�ستكم���اال لتو�سيح ه���ذه العالقة، توجهنا لعينة الدرا�س���ة ب�سوؤال حول ترخي����س املن�ساأة، وبعبارة 
اأو�س���ح، هل تتطل���ب اإجراءات ترخي�س املن�س���اأة موافقة الهيئة املحلية؟ وقد ج���اءت االإجابات على 

النحو االآتي:

هل اإجراءات ترخي�ص املن�س�أة 
التي متلكه� تتطلب موافقة 
الهيئة املحلية )البلدية، 

املجل�ص القروي(

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

85.5٪83.9٪86.8٪نعم
8.6٪7.3٪9.6٪ال

5.9٪8.9٪3.6٪ال اعلم

يظه���ر حتليل املعطيات االإح�سائي���ة من ال�سوؤال ال�سابق، اأن اإج���راءات ترخي�س املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يتطّل���ب وبن�سبة كبرية ت�سل اإىل اأكرث من ٪85 من ه���ذه املن�سات احل�سول على موافقة 

الهيئات املحلية التي تتبع لها هذه املن�ساآت جغرافيا.  ال�سكل رقم )2(.
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املطلب الثاين
رقابة الهيئات املحلية على اأعمال املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة 

اأ�سار قانون الهيئات املحلية الفل�سطينية اإىل ال�سالحيات وال�سلطات املمنوحة للهيئة املحلية، وذلك 
يف امل���ادة )15( منه، ولعل ال�سم���ة االأبرز لهذه ال�سالحيات كانت تتمث���ل يف الدور الرقابي املعطى 
للهيئ���ة املحلية، عل���ى خمتلف املجاالت والن�ساط���ات املمار�سة داخل النطاق اجلغ���رايف التابع لهذه 

الهيئة. 

ولعل الدور الرقابي املعطى للهيئة املحلية على اأعمال املن�ساآت االقت�سادية، هو نتيجة منطقية لدور 
الهيئة يف اإعطاء الرتخي�س ملزاولة هذه االأعمال ابتداًء، حيث اإن من املنطقي اأن تعطى اجلهة التي 
متنح الرتخي�س الرقابة على التاأكد من ا�ستمرار ال�سروط التي منح على اأ�سا�سها هذا الرتخي�س. 

وللتاأكي���د على هذا ال���دور الرقابي للهيئ���ة املحلية على اأعم���ال املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة التي 
متار�س ن�ساطها االقت�سادي �سمن حدود �سالحية هذه الهيئة؛ توّجهنا اإىل عينة الدرا�سة بال�سوؤال 
عن ممار�سة الهيئة املحلية لهذا الدور الرقابي على اأعمال املن�ساأة، وكانت االإجابة على النحو االآتي: 

á«∏ëŸG áÄ«¡dG á≤aGƒeh ICÉ°ûæŸG ¢ü«NôJ
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هل هن�ك رق�بة من قبل 
الهيئ�ت املحلية على من�س�أتك

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

69.6٪71.4٪68.3٪نعم
30.4٪28.6٪31.7٪ال

يظه���ر حتليل املعطي���ات من ال�سوؤال ال�ساب���ق، اأنه وعلى الرغم م���ن ارتفاع ن�سب���ة املن�ساآت الواجب 
ح�سوله���ا على موافق���ة الهيئات املحلية لرتخي�سه���ا، اإال اأن هذه الن�سبة ال تب���دو كذلك فيما يتعلق 
بالرقابة على هذه املن�ساآت، حيث تنخف�س ن�سبة اأعمال الرقابة اإىل ٪69 من املن�ساآت امل�سمولة بها. 
كم���ا يظه���ر من االأرقام اأن ن�سب���ة املن�ساآت اخلا�سعة للرقابة من قبل الهيئ���ات املحلية يف غزة اأعلى 

منها يف ال�سفة الغربية.    

ولعل هذا الواقع ي�ستدعي اأن تقوم الهيئات املحلية بتفعيل دورها الرقابي؛ االأمر الذي يحقق مزيًدا 
م���ن ال�سمانة حول اجلودة والكفاءة يف االأعمال واملنتجات الت���ي تقدمها هذه املن�ساآت. ال�سكل رقم 

.)3(

طبيعة رقابة الهيئة املحلية على املن�صاأة: 
بين���ا فيما �سبق الدور الرقابي للهيئات املحلية على املن�ساآت االقت�سادية التابعة لنطاق اخت�سا�سها 
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اجلغ���رايف، ولك���ن يبقى ال�سوؤال عن طبيعة هذا الدور، ومبعنى اآخ���ر ما هي اأهم االأمور التي تخ�سع 
لرقاب���ة ه���ذه الهيئ���ات؟ وبوجٍه خا����س ما يتعلق منه���ا مبو�سوع الدرا�س���ة، اأي اأعم���ال الرقابة التي 

متار�سها الهيئة املحلية على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

ومب���ا اأننا قمنا �سابقا ببيان دور الهيئات املحلي���ة يف ترخي�س امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة العاملة 
�سم���ن نطاقه���ا اجلغرايف؛ فكان م���ن الطبيعي اأن ميت���د دورها الرقاب���ي اإىل التاأكد م���ن ال�سروط 
واملقومات ملنح هذا الرتخي�س. هذا باالإ�سافة اإىل اأن الدرا�سة هدفت اإىل البحث عن الدور الرقابي 
له���ذه الهيئات على عن�سر مهّم من عنا�سر الدرا�سة، وهو املنَتج، الذي ي�سكل املخرج النهائي لهذه 

امل�ساريع.

وعلي���ه توجهن���ا اإىل عينة الدرا�س���ة لل�سوؤال عن طبيعة ال���دور الرقابي للهيئات املحلي���ة على اأعمال 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وكانت االإجابات على النحو االآتي: 

م� هي طبيعة الرق�بة التي 
مت�ر�سه� الهيئ�ت املحلية على 

املن�س�أة؟

ال�سفة 
املجموع غزةالغربية

الع�م

69.6٪81.9٪60.8٪رقابة على عملية الرتخي�س
7.0٪7.4٪6.7٪رقابة على املنتجات

23.5٪10.7٪32.5٪غري ذلك

تظه���ر االأرقام ال�سابقة اأن طبيعة الرقابة التي متار�سها الهيئات املحلية على املن�ساآت، تكمن ب�سكل 
اأ�سا�س يف الرقابة على ال�سروط املتطلبة الإجراءات الرتخي�س، حيث بلغت ن�سبة املن�ساآت اخلا�سعة 
له���ذه الرقاب���ة 69.6٪، يف حني اأن اجلان���ب املتعلق برقابة الهيئات املحلي���ة على املنتجات اخلا�سة 
به���ذه املن�ساآت يت�سف بال�سعف، حيث مل تتعدَّ ن�سبة املن�ساآت التي تخ�سع منتجاتها لرقابة الهيئات 

املحلية ٪7.0.

ولع���ل التحليل املنطقي لهذا ال�سعف يكمن يف اأن هذا اجلانب من الرقابة املتعلق باملنتجات ميار�س 
وفق���ا للقوانني من قبل جهات اأو هيئات اأخرى، منها عل���ى �سبيل املثال ال احل�سر وزارة االقت�ساد، 

ووزارة ال�سحة، وغريهما.

وم���رة اأخ���رى تظهر االأرق���ام ال�سابقة اأن هناك فرًق���ا وا�سًحا، مابني الدور الرقاب���ي الذي متار�سه 
الهيئ���ات املحلي���ة على �سروط الرتخي�س ما بني غزة وال�سف���ة، ففي حني ت�سل هذه الن�سبة يف غزة 
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اإىل ٪81.90، تنخف����س ذات الن�سبة يف ال�سفة لت�س���ل اإىل ٪60.80، وهو ما ي�ستدعي البحث عن 
اأوجه اخللل والق�سور التي تعرتي ممار�سة الهيئات املحلية يف ال�سفة الغربية لدورها الرقابي على 

�سروط الرتخي�س اخلا�سة باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

ويف خت���ام ه���ذه النقطة ال بد من التعريج عل���ى النتيجة التي اأظهرتها الدرا�س���ة، يف اأن هناك دوًرا 
رقابًي���ا للهيئ���ات املحلية على املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، يخرج عن نط���اق الرقابة على �سروط 
الرتخي����س واملنتج���ات، وقد اأظه���رت نتائج الدرا�سة اأن ن�سب���ة الدور الرقابي للهيئ���ات على االأمور 
االأخرى بلغت 23.5٪. ويبقى ال�سوؤال عن ماهية هذه االأمور التي متار�س عليها الهيئة املحلية الدور 

الرقابي.

للتع���رف اإىل ه���ذه االأم���ور، كان ال بد م���ن الرج���وع للتنظيم القان���وين ل�سالحيات الهيئ���ة املحلية 
و�سلطاته���ا، فقد اأظه���رت املادة )15( من قانون الهيئ���ات املحلية اأن هناك ع���دًدا من االأمور التي 
تخت����س الهيئ���ة املحلية بالرقابة عليها، لع���ل اأبرزها االأمور املتعلقة بال�سح���ة والنظافة، وال�سالمة 

العامة. ال�سكل رقم )4(.
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املطلب الثالث
اخلدمات التي تقدمها الهيئة املحلية للمن�صاأة

ال تقت�س���ر عالق���ة املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سط���ة بالهيئ���ات املحلية عل���ى وج���وب احل�سول على 
الرتخي����س، والرقابة، فه���ذه العالقة تقوم على اجتاهني؛ ومبعنى اآخر اأن للمن�ساآت اأي�سا التزامات 
عل���ى عات���ق الهيئ���ات املحلية، تتجل���ى بوجوب قي���ام االأخرية بتق���دمي اخلدمات، وتوف���ري املقومات 
االأ�سا�سي���ة الإجن���اح عمل هذه املن�ساآت، بل واالأكرث من ذلك يجب عليه���ا القيام بكل ما من �ساأنه اأن 

يدفع بعجلة التنمية االقت�سادية لها قدمًا.

ويتاأتى ذلك عن طريق دعم هذه املن�ساآت، وتقدمي اخلدمات ال�سرورية لها، وب�سورة ت�ساعدها على 
النمو، فهي التي ت�سكل عماد االقت�ساد الفل�سطيني.

ه���ذا االأم���ر كان من بني النقاط التي تنبهن���ا لها عند اإجراء هذه الدرا�سة؛ وه���و االأمر الذي دفعنا 
للتوج���ه اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال ع���ن م�ستوى الر�سا على التعاون الذي تظهره الهيئات املحلية يف 
تق���دمي اخلدمات ال�سروري���ة للمن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة التي تقع يف النط���اق اجلغرايف التابع 

للهيئة املحلية، وقد جاءت االإجابات على النحو االآتي: 

هل تتع�ون الهيئ�ت املحلية 
معكم من خالل تقدمي اأية 

خدم�ت ملن�س�أتك

ال�سفة 
املجموع الع�مغزةالغربية

33.7٪17.2٪46.4٪نعم
65.4٪82.8٪52.0٪ال

0.9٪0٪1.6٪ال اأعرف

ا، فقد  تظه���ر االأرق���ام ال�سابق���ة اأن اخلدمات الت���ي تقدمها الهيئات املحلي���ة للمن�ساآت �سعيف���ة جدًّ
بلغ���ت ن�سب���ة املن�ساآت التي تتلقى اأي نوع من اخلدمات من الهيئات املحلية ٪34، يف حني بلغت ن�سبة 
املن�س���ات التي ال تتلقى اأي���ة خدمات من الهيئات املحلية ٪66. كما تظهر االأرقام اأن ن�سبة اخلدمات 

التي تقدمها الهيئات املحلية للمن�ساآت يف ال�سفة الغربية اأعلى منها يف غزة.  

اإن املعطي���ات ال�سابق���ة توؤك���د حقيق���ة التق�سري من قب���ل الهيئات املحلي���ة يف القي���ام بدورها املهّم 
بو�سفه دافًعا نحو التنمية االقت�سادية، وهو االأمر الذي يجب على القائمني على اإدارة هذه الهيئات 
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تفح�س���ه وحتديد اأوج���ه اخللل والق�سور في���ه، وبالتايل و�سع اخلط���ط االإ�سرتاتيجية ملواجهة هذا 
الواقع، والعمل على رفع م�ستوى اخلدمات التي تقدمها هذه الهيئات للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
االأم���ر الذي يوؤثر اإيجابا عل���ى القدرة االقت�سادية لهذه املن�ساآت؛ مما يوؤث���ر على النمو االقت�سادي 

الفل�سطيني ب�سكل عام. ال�سكل رقم )5(.

طبيعة اخلدمات التي تقدمها الهيئة املحلية للمن�صاأة: 
تب���ني لنا فيما �سبق ال�سعف يف م�ستوى اخلدمات التي تقدمه���ا الهيئات املحلية للمن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة التي متار�س ن�ساطها االقت�سادي يف النطاق اجلغرايف لهذه الهيئات.

وم���ع ذل���ك كان، من ال�سروري اأن نتع���رف اإىل طبيعة هذه اخلدمات التي تقدمه���ا الهيئات املحلية 
– عل���ى قلتها- للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، فتوجهنا مرة اأخرى اإىل عينة الدرا�سة لل�سوؤال عن 

طبيعة اخلدمات والدعم الذي تقدمه الهيئات املحلية لها، وقد كانت االإجابات على النحو االآتي: 
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ال�سفة اإذا نعم، هل هذا الدعم
املجموع الع�مغزةالغربية

9.5٪6.3٪٪10.4فني، ا�ست�ساري
ِخْدِمّي )ت�سهيالت يف البنية 

85.8٪87.5٪85.3٪واخلدمات(

2.7٪6.2٪1.7٪مايل )اإعفاءات من الر�سوم(
2.0٪0٪2.6٪ال اأعرف

تظه���ر االأرقام ال�سابق���ة اأن اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية للمن�س���اآت تتخذ باأغلبيتها طابع 
الت�سهي���الت يف البني���ة واخلدمات، وه���و ما يظهر اأن الن�سب���ة العليا لهذا ال�س���كل من اخلدمات هو 
الغالب؛ حيث بلغت ن�سبته ٪85.8 من جممل اخلدمات املقدمة للمن�ساآت من قبل الهيئات املحلية.

يف ح���ني كان���ت اخلدمات املالية املقدمة للمن�ساآت من قبل الهيئات اأقل بكثري، فلم تتعدَّ ن�سبتها ٪3، 
ا اأف�سل منها يف ال�سفة الغربية.  ال�سكل رقم )6(. واإْن كانت يف غزة ن�سبيًّ
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املبحث الث�لث
اإن�س�ء الهيئ�ت املحلية للمن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة

يف ه���ذا اجلزء من الدرا�سة �سنحاول االإجابة على ال�س���وؤال الرئي�سي لها وهو، هل ت�ستطيع الهيئات 
املحلية بناء نوع من ال�سراكة مع القطاع اخلا�س، وبعبارات اأخرى، هل اأعطى القانون احلق للهيئات 
املحلي���ة يف التعاق���د م���ع القط���اع اخلا�س يف �سبي���ل تقدميها خلدماته���ا، اأو يف معر����س ممار�ستها 

ل�سالحياتها اأو �سلطاتها؟ 

واالإجابة على هذا ال�سوؤال هي نعم، من خالل ا�ستقراء الن�سو�س القانونية املختلفة، ن�ستطيع القول 
اإن الت�سريع���ات ذات العالق���ة اأعطت احلق للهيئ���ات املحلية يف التعاقد مع القط���اع اخلا�س للقيام 
ببع�س  ال�سالحيات املمنوحة لها اأو بها كلَّها، وحتى ال تبقى هذه االإجابة يف طور احلديث النظري 
املج���رد ع���ن الرهان، فاإننا نقدم فيما يلي جمموعة من الن�سو����س القانونية التي تدلل على �سحة 

احلكم املقرر يف هذه الفقرة.

املطلب االأول
اإقامة من�صاآت �صغرية ومتو�صطة من قبل الهيئات املحلية 

اأوال: ن�ص الفقرة )اأ( من املادة )15( من قانون الهيئات املحلية:  
تن�س الفقرة )اأ( من املادة )15( من قانون الهيئات املحلية على ما يلي: 

اأ. م���ع مراع���اة اأح���كام هذا القان���ون واأي قان���ون اأو ت�سريع اآخ���ر تناط مبجل����س الهيئة املحلية 
الوظائف وال�سالحيات وال�سلطات املبينة يف البنود التالية �سمن حدود منطقة الهيئة املحلية،  
ويح���ق له اأن ميار�سها مبا�س���رة اأو بوا�سطة موظفيه وم�ستخدميه اأو اأن يعهد بها اأو ببع�سها اإىل 
متعهدي���ن اأو ملتزمني اأو مقاول���ني اأو اأن يعطي بها اأو ببع�سها امتي���ازات الأ�سخا�س اأو ل�سركات 

ملدة اأق�ساها ثالث �سنوات.
كما يجوز للمجل�س اأن يعطي بها اأو ببع�سها امتيازات الأ�سخا�س اأو ل�سركات مدة تزيد عن ثالث 

�سنوات �سريطة موافقة الوزير.....«17

كما هو وا�سح من عبارات الن�س ال�سابق، فاإن امل�سرع بعد اأن اأناط مبجل�س الهيئة املحلية جمموعة 
م���ن الوظائف وال�سالحيات وال�سلطات، حدد الو�سائل القانوني���ة التي ي�ستطيع من خاللها جمل�س 
17. ق���ارن ن����س املادة )41/اأ( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955، والتي اأجازت للبلدية اأن تعهد بكل اأو بع�س �سلطاتها اأو �سالحياتها اإىل 

اأ�سخا�س اأو �سركات ملدد ال تتجاوز 30 �سنة، وب�سرط احل�سول على موافقة جمل�س الوزراء على مدة االمتياز و�سروطه. 
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الهيئة ممار�سة هذه ال�سالحيات، وذلك على النحو االآتي: 

اأ. املمار�صة املبا�صرة: 

من خالل هذه الو�سيلة، يقوم جمل�س الهيئة املحلية مبمار�سة �سالحياته مبا�سرة عن طريق اأع�ساء 
املجل�س، اأو بوا�سطة موظفي الهيئة املحلية وم�ستخدميها، دون احلاجة اإىل اأي تعاقدات خارجية مع 

اأي جهة اأخرى، �سواء اأكانت عامة اأم خا�سة. 

القيود على هذه الو�صيلة: 

مل ي�س���ع امل�سرع اأية قي���ود على جمل�س الهيئة يف ممار�سته ل�سالحيات���ه با�ستخدام و�سيلة املمار�سة 
املبا�س���رة، �س���وى القيد امل���كاين )النطاق اجلغ���رايف(، وهو ما اأ�س���ار اإليه الن����س يف بداية الفقرة 
ال�سابق���ة، حني بنّي اأن ممار�سة الهيئة ل�سالحياتها يكون �سم���ن حدود منطقة الهيئة املحلية؛ وهو 
م���ا يعن���ي اأن جمل�س الهيئة مُينع م���ن القيام باأية م�ساريع، تخرج عن النط���اق اجلغرايف املحدد لها 

مبوجب القوانني واالأنظمة ذات العالقة. 

ب. ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص: 

الو�سيلة االأخرى التي و�سعها امل�سرع للهيئة لتقوم مبمار�سة �سالحياتها هي )الو�سيلة غري املبا�سرة( 
اأو التعاقد مع جهة خارجية )قطاع خا�س( لتعهد اإليها للقيام بكل هذه ال�سالحيات اأو بع�سها. وقد 
اأ�س���ار الن�س اإىل عدد من ال�س���ور التي ميكن من خاللها التعاقد مع القط���اع اخلا�س، منها عقود 

التعهدات، و عقود املقاوالت، و عقود االمتياز. 

ب.1 ال�صورة االأوىل: التعهدات اأو املقاوالت: 

ال�س���ورة االأوىل م���ن ال�س���ور التي اأجاز فيه���ا الن�س للهيئة املحلي���ة اأن متار����س كل �سالحياتها اأو 
بع�سه���ا؛ ه���ي التعاقد مع اأ�سخا�س اأو �س���ركات عن طريق عقود تعهد اأو مق���اوالت، ومل يورد الن�س 
اأي���ة قيود عل���ى ممار�سة الهيئة ل�سلطاتها با�ستخدام هذه ال�سورة م���ن و�سائل املمار�سة، عن طريق 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�س.

ويبق���ى القي���د الوحيد على هذه ال�سورة هو ما اأ�سرنا اإليه من قي���د جغرايف، يتعلق بالنطاق املكاين 
للهيئ���ة املحلية يف احل���دود التي ر�سمها القانون واالأنظمة لها، وبعبارة اأخرى مينع على الهيئة اإبرام 

اأي عقد مع متعهد اأو مقاول الأي م�سروع يقع نطاق تنفيذه خارج احلدود املكانية املقررة لها. 
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ب.2 ال�صورة الثانية: عقود االمتياز: 

ال�س���ورة االأخ���رى التي ميكن للهيئة املحلية اأن متار�س كل �سالحياته���ا من خاللها اأو بع�سها، التي 
اأ�س���ار اإليه���ا الن����س ال�سابق؛ هي عق���ود االمتياز. وعلى خ���الف ال�سورة االأوىل، ف���اإن الن�س و�سع 

اأحكاما خا�سة لهذه ال�سورة، وذلك على النحو االآتية: 

ب.2. اأ عقود االمتياز ملدة تقل عن ثلث �صنوات: 

اأ�سار الن�س اإىل هذه ال�سورة بالعبارات االآتية:

اأو ملتزمني اأو مقاولني اأو اأن يعطي بها  اأو ببع�سها اإىل متعهدين  اأن يعهد بها  اأو  "وم�ستخدميه 
اأو ببع�سها امتيازات الأ�سخا�س اأو ل�سركات  ملدة اأق�ساها ثالث �سنوات.

وكما هو وا�سح، فاإن القانون اأعطى احلق للهيئة املحلية باإبرام عقد امتياز مع اأ�سخا�س اأو �سركات، 
يف �سبي���ل ممار�سته���ا الخت�سا�ساتها املحددة قانوًنا، ولكن الن�س اأ�س���ار اإىل اأن عقود االمتياز هذه 
يجب اأن ال تزيد مدتها على ثالث �سنوات؛ فهذه العقود �سمن هذا االإطار الزمني غري م�سروطة باأي 

�سرط، اأو هي غري مقيدة باأي قيد، �سوى القيد اجلغرايف ال�سابق بيانه طبًعا.

وقد يقول قائل اإن عقود التعهدات اأو املقاوالت هي اأي�سا يجب اأن تكون �سمن هذه املدة )3 �سنوات(، 
اإال اأن ذلك غري �سحيح؛ الأن امل�سرع خ�سَّ القيد الزمني فقط ب�سورة اإبرام عقود االمتياز، الأن بني 
ال�سورتني حرف )اأو( الذي ي�ستخدم لغة للف�سل بني عدة م�سائل على �سبيل التخيري بينها، وهو ما 

يعني اأن مدة ال�سنوات الثالث خا�سة فقط بعقود االمتياز وحدها. 

ب.2. ب عقود االمتياز ملدة تزيد على ثلث �صنوات: 

اأ�سار الن�س اإىل هذه ال�سورة بالعبارات االآتية:

 كم���ا يجوز للمجل����س اأن يعطي بها اأو ببع�سه���ا امتيازات الأ�سخا�س اأو ل�س���ركات مدة تزيد عن 
ثالث �سنوات �سريطة موافقة الوزير.....«

اأ�سارت عبارات الن�س ال�سابق اإىل �سورة �سبق �سرحها، اأال وهي جلوء الهيئة املحلية اإىل اإبرام عقود 
امتي���از م���ع اأ�سخا�س اأو �سركات يف معر�س ممار�ستها لكل �سلطاته���ا اأو بع�سها، غري اأن اجلديد يف 
ه���ذا الن����س اأنه ا�سرتط يف عقود االمتياز التي تزيد مدتها على ث���الث �سنوات، وحتى ت�سبح قابلة 
للتطبي���ق اأن تكون مقرتن���ة مبوافقة الوزير. وبالرجوع اإىل املادة االأوىل م���ن قانون الهيئات املحلية، 

جند اأن الوزير املق�سود بهذا الن�س هو وزير احلكم املحلي.
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وبعب���ارات اأو�س���ح فانه ال يحق للهيئة املحلية اإبرام عقود امتي���از مع اأ�سخا�س اأو �سركات، ملدة تزيد 
على ثالث �سنوات، اإال بعد احل�سول على موافقة وزير احلكم املحلي عليها.

والواق���ع اأن حتديد النطاق الزمني للعقود بث���الث �سنوات مل يقت�سر عليه الذكر يف هذا الن�س، بل 
كان هناك عدد من الن�سو�س التي اأ�سارت اإليه، وذلك على النحو االآتي: 

ثانيا: ن�ص البند )26( من الفقرة )اأ( من املادة )15( من قانون الهيئات املحلية:  

املادة )15/اأ/26 ق.الهيئات(: 

26. "اإدارة اأم���وال وممتل���كات الهيئ���ة املحلي���ة، اإدارة اأم���الك الهيئة املحلي���ة واأموالها واإقامة 
االأبني���ة الالزمة فيها وتاأجريها ورهنها ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات وقبول الهبات والو�سايا 

والترعات."18

يف معر����س حتديد الن�س ل�سالحيات جمل�س الهيئة املحلي���ة، ذكر الن�س ال�سابق اأن ملجل�س الهيئة 
اإدارة اأمالكه���ا واأموالها، واإقامة االأبنية الالزمة، وتاأجريها ورهنها ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات، 
ومل ي���اأت الن�س عل���ى ذكر اأية �سروط اأو قي���ود على املجل�س، يف ممار�سته له���ذه ال�سالحية، اإال اأن 
الن�س ي�ستفاد منه �سمنا اأّن ت�سّرف جمل�س الهيئة مبمتلكاتها اأو اأموالها على ال�سورة املذكورة يف 
الن����س، ملدة تزيد على ثالث �سنوات يحت���اج اإىل موافقة الوزير، وذلك بالتوفيق ما بني هذا الن�س 

والن�س ال�سابق �سرحه. 

ثالثا: ن�ص املادة )20( من قانون الهيئات املحلية:  

املادة )20  ق.الهيئات(: 

"ت�سج���ل اأم���الك الهيئ���ة املحلي���ة غري املنقول���ة با�سم الهيئ���ة املحلية وال تباع ه���ذه االأمالك وال 
ت�ستبدل وال توهب وال ترهن وال توؤجر مدة تزيد على ثالث �سنوات اإال بقرار من املجل�س ي�سادق 

عليه الوزير."19

ج���اء هذا الن�س ليوؤكد ما ذكرناه �سابًق���ا، من اأن ملجل�س الهيئة املحلية اأن يت�سرف باأمالك  الهيئة 
واأمواله���ا، �سواء بالرهن اأو بالتاأجري، مل���دة ال تزيد على ثالث �سنوات، دون احلاجة اإىل موافقة من 
اأح���د، اأم���ا اإذا كان الت�سرف بهذه االأمالك مبوجب عقد تزي���د مدته على ثالث �سنوات، فاإنه يجب 

اأخذ موافقة وزير احلكم املحلي عليه. 

18. تقارب ن�س املادة )41/اأ/38( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.
19. تقارب ن�س املادة )44( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.



205 اجلزء الرابع

املطلب الثاين

اأع�صاء جمل�ص الهيئة واإدارة املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة
االأم���ر االآخر الذي حتاول هذه الدرا�سة بيانه، هو الدور الذي ميار�سه اأع�ساء جمل�س الهيئة املحلية 
يف ال�سراك���ة م���ع القطاع اخلا����س، وبعبارة اأخرى: هل يح���ق لع�سو جمل�س الهيئ���ة املحلية اأن يكون 

ع�سًوا يف جمل�س اإدارة �سركة تتعاقد على تنفيذ م�ساريع مع الهيئة؟ 
اأواًل وقب���ل االإجابة عن ه���ذا الت�ساوؤل، يجب االإ�سارة اإىل اأن قرار التعاقد مع االأ�سخا�س اأو ال�سركات 
لتنفي���ذ اأي م���ن املهام املوكلة ملجل�س الهيئة، هو قرار جمل����س الهيئة، كما ات�سح من الن�سو�س التي 

�سبق االإ�سارة اإليها. 
وق���د جاء قانون الهيئ���ات املحلية ليبني ال�سالحيات املنوطة برئي�س الهيئ���ة، وذلك يف املادة )16( 

منه، وما يهمنا يف هذا املقام ما ورد يف الفقرة )ب( من هذه املادة، التي ن�ست على ما ياأتي: 
املادة )16/ب  ق.الهيئات(: 

التالية: وامل�سوؤوليات  ال�سالحيات  بالرئي�س  "تناط 
 ب. متثي���ل املجل�س يف توقيع عقود الرهن واالإيجار واالقرتا�س وال�سلح والعطاءات والتعهدات 

واملقاوالت وااللتزامات والبيع وال�سراء وفقا للقوانني واالأنظمة ال�سارية املفعول."20

وكما هو وا�سح من هذا الن�س، اأن رئي�س جمل�س الهيئة هو الذي ميثل املجل�س يف توقيع العقود التي 
ترمها مع اجلهات االأخرى. 

ولك���ن هل و�سع امل�سرع قيوًدا على اأع�ساء املجل�س من حيث اإمكانية ا�ستفادتهم ب�سكل �سخ�سي من 
التعاقدات التي ترم مع اجلهات اخلارجية؟ 

ج���اءت االإجابة على هذا الت�س���اوؤل يف ن�سو�س قانون الهيئات املحلية، وب�سكل خا�س ما ورد يف ن�س 
املادة )13( منه، والتي ن�ست على ما ياأتي: 

اأوال: املادة )1/13/ب ق.الهيئات(: 
ع�سويته يف املجل�س حكما ....: الع�سو  اأو  الرئي�س  يفقد   .1"

ب. اإذا عمل .....اأو متلك حقا من املجل�س م�ستغال بذلك ع�سويته ملنفعته اأو بالوا�سطة."21

ثانيا: املادة )1/13/ج ق.الهيئات(: 
20. تقارب ن�س املادة )1/42/ب( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.
21.  تقارب ن�س املادة )1/37/ب( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.
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ع�سويته يف املجل�س حكما ....: الع�سو  اأو  الرئي�س  يفقد   .1"
 ج. اإذا عق���د اتفاقا مع املجل�س اأو اأ�سب���ح ذا منفعة هو اأو من ينوب عنه من اأقاربه من الدرجة 
االأوىل يف اأي اتف���اق مت م���ع املجل�س وي�ستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه ع�سوا 
يف �سرك���ة م�ساهم���ة عمومية ب�سرط اأن ال يكون مديرا لها اأو ع�سوا يف جمل�س اإدارتها اأو موظفا 

فيها اأو وكيال عنها.”22

بع���د االط���الع على الن�سو����س ال�سابقة، يت�سح جلي���ا اأن امل�سرع منع اجلمع ما ب���ني ع�سوية جمل�س 
الهيئ���ة املحلية، واإمكاني���ة ا�ستفادة اأّي من اأع�سائه من التعاقد مع الهيئ���ة لتنفيذ م�سروع يخ�سها، 
�س���واء ب�س���كل ف���ردّي اأو حتى عن طريق �سرك���ة يكون ع�سو جمل����س الهيئة م�ساهًما فيه���ا، اأو ي�سغل 
من�سب���ا لها. وا�ستثن���ى امل�سرع حالة واحدة هي اأن يكون ع�سو املجل����س م�ساهًما يف �سركة م�ساهمة 
عام���ة، وتتعاقد هذه ال�سركة مع الهيئة لتنفي���ذ م�سروع لها، على اأن ال يكون هذا الع�سو مديًرا لهذه 

ال�سركة اأو ع�سًوا يف جمل�س اإدارتها. 
وقد رتب امل�سرع جزاء على خمالفة اأحكام هذه الن�سو�س، بحيث اأن الع�سو الذي يتعاقد مع جمل�س 
الهيئة املحلية اأو ينتفع من اأي من تعاقداته، يفقد ع�سويته حكًما وبقوة القانون من جمل�س الهيئة.

املطلب الثالث
الهيئات املحلية وتاأ�صي�ص ال�صركات 

ال�سوؤال مدار البحث يف هذا اجلزء من الدرا�سة هو: هل يحق للهيئات املحلية تاأ�سي�س ال�سركات يف 
معر�س ممار�ستها ملهامها؟ 

ا وا�سًحا اأو  اإن املتفّح����س يف الن�سو�س القانونية ذات العالقة بتنظيم الهيئات املحلية لن يجد ن�سًّ
�سريح���ا، يعطي احلق لها بتاأ�سي�س �سركة يف معر�س ممار�ستها ملهامها، واالأغلب اأن ذلك يتعار�س 

مع طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئة املحلية، واخلدمة العامة التي تقدمها. 
كما خال قانون ال�سركات ال�ساري املفعول يف ال�سفة الغربية، وهو القانون رقم )12( ل�سنة 196423، 
خ���ال م���ن االإ�سارة اإىل اإمكانية تاأ�سي�س �سركة من قبل الهيئات املحلية، غري اأنه اأ�سار وب�سكل �سمني 
اإىل ج���واز اأن تدخ���ل الهيئة املحلية م�ساهًما يف اإحدى ال�سركات، وقد ورد الن�س على ذلك يف املادة 

)108( من قانون ال�سركات املذكور، التي ن�ست على ما ياأتي: 
املادة )108  ق.ال�سركات(: 

22. تقارب ن�س املادة )1/37/ج( من قانون البلديات رقم 29 ل�سنة 1955.
23. املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية، العدد 1757، �س 493، بتاريخ 1964/5/3.
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"1. اإذا كان ال�سخ�س اعتباري عام كالدولة اأو البلديات وغريها م�ساهمة يف اإحدى ال�سركات، 
يحق له انتداب ممثلني عنه يف جمل�س االإدارة ح�سبما اتفق اأو يتفق عليه بني االأطراف املعنية. 
2.  يتمت���ع ممثل���و ال�سخ�س االعتباري امل�سار اإليهم باحلقوق التي يتمتع بها االأع�ساء املنتخبون 

وعليهم نف�س الواجبات ولكنهم ال ي�سرتكون مع امل�ساهمني يف انتخاب بقية االأع�ساء.

 3.  وال�سخ�س االعتباري املذكور م�سوؤول عن ت�سرفات ممثليه جتاه ال�سركة وم�ساهميها ودائنيها«

كم���ا اأ�سرن���ا �سابًقا، فاإن ه���ذا الن�س يت�سمن يف طياته االإ�س���ارة اإىل اإمكانية دخ���ول الهيئة املحلية 
م�ساهًم���ا يف اأي م���ن ال�سركات، وقد ب���ني الن�س �سالحية ممثلني الهيئ���ات املحلية يف جمل�س اإدارة 

هذه ال�سركة. 

املطلب الرابع
الرقابة على تعاقدات الهيئات املحلية 

و�سع���ت الن�سو����س القانونية املختلفة ط���رق الرقاب���ة والتدقيق على معام���الت الهيئة املحلية 
املختلفة، ومن �سمنها التعاقدات التي يقوم بها جمل�س الهيئة، وذلك على النحو االآتي: 

اأوال: املادة )32 ق.الهيئات(: 

"يقدم الرئي�س ح�سابا ختاميا عن ال�سنة املنتهية خالل �سهرين على اأكرث من انتهائها وير�سله 
اإىل الوزير للت�سديق عليه بعد اإقراره من قبل املجل�س".

ثانًيا: املادة )35 ق.الهيئات(: 

املالية واالإدارية والقانونية وجرد  املحلية ومراجعة جميع معامالتها  الهيئة  "فح�س ح�سابات 
موجداتها يكون من قبل فاح�سني خمت�سني تكلفهم الوزارة اأو هيئة الرقابة العامة".

ثالًثا: املادة )36 ق.الهيئات(: 

"ي�س���ع الرئي����س تقريرا �سنويا عن االأعمال التي متت يف هيئته املحلية وتر�سل ن�سخة من هذا 
التقرير اإىل الوزير مع مالحظات املجل�س".

رابعًا: املادة )5 املعدلة للمادة 35 من القانون االأ�سلي، قرار بقانون معدل.الهيئات 24(: 

24. قرار بقانون رقم )9( ل�سنة 2008، ب�ساأن تعديل قانون الهيئات املحلية، املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 78، �س6، املن�سور بتاريخ 
  .2008/12/9
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"اأ. للوزي���ر ت�سكي���ل جلان رقاب���ة وتفتي�س تقوم يف اأي وق���ت باإجراء اأعم���ال الرقابة على جميع 
معام���الت الهيئ���ة املحلية املالي���ة واالإداري���ة والقانونية والتنظيمي���ة والتاأكد م���ن مطابقة هذه 
املعام���الت للقوانني واالأنظم���ة، وعلى رئي�س الهيئ���ة املحلية تقدمي جمي���ع الت�سهيالت الالزمة 

للقيام بهذه املهمة.

ب. للوزير اتخاذ االإجراءات الالزمة لت�سويب املخالفات والتجاوزات يف حال ثبوتها".

يت�س���ح من الن�سو����س ال�سابقة اأن كل االأعمال الت���ي يقوم بها جمل�س الهيئ���ة املحلية، ومن �سمنها 
التعاق���دات املختلفة التي يرمها املجل�س مع االأ�سخا����س اأو ال�سركات املختلفة، يف معر�س ممار�سة 
الهيئ���ة املحلي���ة الخت�سا�سها؛ تخ�سع كلها للرقابة من قبل وزير احلك���م املحلي ب�سكل اأ�سا�س، ومن 

قبل هيئة الرقابة العامة. 

املطلب اخلام�ص
اال�صتثمار وامل�صاريع املقامة من قبل الهيئات املحلية 

بعدم���ا قررنا فيم���ا �سبق من هذه الدرا�س���ة، اأنه يحّق للهيئ���ة املحلية التعاقد م���ع القطاع اخلا�س، 
�س���واء على م�ست���وى اأ�سخا�س اأو �سركات، لتنفيذ م�ساريع تخ�س ممار�س���ة الهيئة ملهامها، فال�سوؤال 
املث���ار هنا: هل ت�ستفيد الهيئة املحلية من احلوافز اال�ستثمارية وفق القوانني ال�سارية، اذا ما قررت 

الدخول يف مثل هذه امل�ساريع اال�ستثمارية؟

للتع���رف على الو�سع اال�ستثماري للم�ساري���ع املقامة من قبل الهيئات املحلية، كان ال بد من مراجعة 
القوان���ني ذات العالقة، وب�س���كل اأ�سا�سي القانون رقم )1( ل�سنة 1998 ب�س���اأن ت�سجيع اال�ستثمار يف 

فل�سطني 25.

ا وا�سحة و�سريحة، ت�سري اإىل منح احلوافز اال�ستثمارية  مل يت�سمن قانون ت�سجيع اال�ستثمار ن�سو�سً
للم�ساري���ع املقامة من جهات كالهيئات املحلية، غري اأنه كذل���ك مل يت�سمن ما مينع الهيئات املحلية 
م���ن الدخ���ول يف م�ساريع ا�ستثمارية، وهذا ما ي�ست�سف من عب���ارات وردت يف ن�ّس املادة االأوىل من 

قانون ت�سجيع اال�ستثمار، التي ن�ست على ما ياأتي: 
املادة )1  ق.اال�ستثمار(: 

اأو �سبق له اأن ا�ستثمر يف فل�سطني مبوجب  اأو اعتباري ي�ستثمر  اأي �سخ�س طبيعي  "امل�ستثمر:  
اأحكام هذا القانون اأو القوانني ال�سابقة".

25. املن�سور يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 23، �س5، املن�سور بتاريخ 1998/6/8.  
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هذه املادة جاءت لتعرف من هو امل�ستثمر، وكان من بني من �سملهم التعريف االأ�سخا�س االعتباريون 
على اإطالق هذا امل�سطلح؛ االأمر الذي يعني اإمكانية �سمول الهيئات املحلية بحكم هذا التعريف. 

واإذا كان االأمر كذلك، فاإن ال�سوؤال املثار هنا: هل اأ�سار قانون ت�سجيع اال�ستثمار اإىل اأية امتيازات اأو 
حوافز متنح للم�ساريع اال�ستثمارية التي تكون فيها الهيئة املحلية طرًفا؟ 

كذل���ك االأمر مل يت�سمن القان���ون اأي ن�سو�س وا�سح���ة بخ�سو�س منح امل�ساري���ع اال�ستثمارية التي 
ا، يفتح  ا عامًّ ت�س���ارك فيها الهيئات املحلية اأف�سلية خا�سة يف التعامل، غ���ري اأن القانون ت�سمن ن�سًّ
املج���ال اأمام منح اال�ستثمار الوطني، �سواء من قبل اأ�سخا�س طبيعني اأو اعتبارين، معاملة تف�سيلية 
اأو تقري���ر احلواف���ز له، وهو ما ورد يف ن����س املادة )24( من قانون ت�سجي���ع اال�ستثمار، التي جاءت 

لتن�س على ما ياأتي: 

املادة )24/د  ق.اال�ستثمار(: 

اأو �سمانات خا�سة للم�ستثمر  اأو تقرير حوافز  لل�سلطة الوطنية منح معاملة تف�سيلية  "يج���وز 
الوطني".

ا وا�سًحا عل���ى اإعطاء احلوافز  وختاًم���ا كان م���ن االأف�س���ل لو ت�سمن قان���ون ت�سجيع اال�ستثم���ار ن�سًّ
اال�ستثمارية مل�ساريع ت�سارك فيها الهيئات املحلية. 

املطلب ال�صاد�ص
ال�صرائب وامل�صاريع املقامة من الهيئات املحلية 

ع���ّرف قانون �سريب���ة الدخل رقم )17( ل�سن���ة 26،2004 يف مادته االأوىل الهيئ���ة املحلية على اأنها 
وح���دة احلكم املحلي يف نطاق جغرايف واإداري معني«. وبخ�سو����س امل�ساريع التي تتعاقد فيه الهيئة 

املحلية مع القطاع اخلا�س، فهل لها اأية امتيازات �سريبية؟

مل ي���رد ن����س وا�س���ح و�سريح على ه���ذه امل�ساألة، غري اأن الفق���رة االأوىل من امل���ادة )6( من قانون 
�سريبة الدخل اأ�سارت اإىل ما ياأتي: 

املادة )1/6  ق.ال�سريبة(: 

 "يعف���ى من ال�سريب���ة املفرو�سة مبوجب اأحكام هذا القانون كل م���ن الدخول التالية: 1. دخل 
الهيئات املحلية واملوؤ�س�سات العامة من عمل ال ي�ستهدف الربح."

26. املن�سورة يف الوقائع الفل�سطينية، العدد 53، �س 122، بتاريخ 2005/2/28.
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جاء ن�س املادة )6( ليحدد الدخول املعفاة من ال�سريبة املفرو�سة، وقد كان اأول هذه الدخول، هو 
م���ا ورد يف الفقرة االأوىل م���ن املادة التي اأ�سارت اإىل اأن دخل الهيئ���ات املحلية ُمعفى من ال�سرائب 
ولك���ن ب�س���رط اأن يكون ه���ذا الدخل قد تاأت���ى عن اأعم���ال ال ت�ستهدف الربح. وه���ذا يعني، مبفهوم 
املخالفة، اأن الدخول التي تتاأتى للهيئات املحلية من اأعمال ت�ستهدف الربح تبقى خا�سعة لل�سرائب، 

وال ت�ستفيد من االإعفاء. 
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اخل�متة 
تات���ي املحطة االأخرية يف هذه الدرا�سة لتحوي جممله���ا، فقد ا�ستهدفت هذه الدرا�سة بيان العالقة 
م���ا بني املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف االأرا�سي الفل�سطينية، وما بني الهيئات املحلية، حيث قمنا 

بتق�سيمها اإىل مباحث ثالثة، وذلك على النحو االآتي: 

اأ. النت�ئج: 
املبح���ث االول، وخ�س�سناه للتعري���ف بالهيئة املحلية، مع بيان م�ستوياته���ا و�سالحياتها، وقد ظهر 
م���ن خالل ذلك ات�ساع نطاق ال�سالحيات التي قررها القان���ون للهيئة املحلية يف النطاق اجلغرايف 
التاب���ع لها، كما اأن هذه ال�سالحيات جاءت على �سبي���ل التعداد الت�سريعي، ومبعنى اآخر على �سبيل 
احل�سر؛ حيث اإن هذه الهيئات ال متار�س اأّيا من هذه الوظائف اإال مبقت�سى القانون )قانون الهيئات 

املحلية( اأو اأي قانون اأو ت�سريع اآخر.

اأم���ا املبحث الث���اين، فقد خ�س�سن���اه لبيان العالق���ة ما بني الهيئ���ات املحلية واملن�س���اآت ال�سغرية 
واملتو�سطة، وقد تناولت الدرا�سة بيان هذه العالقة من اأوجه عدة، وذلك على النحو االآتي: 

اإن�س�ء املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
فيم���ا يتعل���ق بعالقة الهيئات املحلية باإن�س���اء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، تب���نّي اأن الن�سبة العامة 
للمن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سط���ة امل�سجلة لدى هذه الهيئات، قد جتاوز ٪84؛ االأمر الذي يظهر مدى 

ارتباط عمل هذه املن�ساآت باأداء الهيئات املحلية. 

ويف املقابل ظهر اأن هناك ن�سبة ال ي�ستهان بها بلغت يف جمملها 15.50٪ من املن�ساآت غري م�سجلة، 
اأي اأنها متار�س اأعمالها دون ا�ستكمال ال�سكل القانوين لها، وهذا االأمر ي�ستلزم املتابعة؛ الأنه ي�سكل 
خرق���ا من جانبني: فم���ن ناحية هو ال يحقق امل�س���اواة االقت�سادية، ومن ناحية اأخ���رى، ي�سكل هذا 
اخل���رق ا�ستنزاًفا للموارد املالية للهيئات املحلية، وهو م���ا �سيوؤثر بال�سرورة على م�ستوى اخلدمات 

املقدمة من قبل هذه الهيئات.

العالقة م� بن ترخي�ص املن�س�أة وموافقة هيئة حملية
وبخ�سو�س �سرورة ح�سول املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة على موافقة الهيئة املحلية لرتخي�سها، تبنّي 
اأن اإج���راءات ترخي����س املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يتطلب -وبن�سب���ة كبرية ت�سل اإىل اأكرث من 85٪ 
من هذه املن�ساآت- �سرورة احل�سول على موافقة الهيئات املحلية التي تتبع لها هذه املن�ساآت جغرافيا.
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رق�بة الهيئ�ت املحلية على اأعم�ل املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
يف بح���ث ه���ذه النقطة، تب���ني اأنه، وعلى الرغ���م من ارتفاع ن�سب���ة املن�ساآت الواج���ب ح�سولها على 
موافقة الهيئات املحلية لرتخي�سها، اإال اأن هذه الن�سبة ال تبدو كذلك فيما يتعلق بالرقابة على هذه 
املن�ساآت، حيث تنخف�س ن�سبة اأعمال الرقابة اإىل ٪69 من املن�ساآت امل�سمولة بها. كما ظهر اأن ن�سبة 
املن�س���اآت اخلا�سع���ة للرقاب���ة من قبل الهيئات املحلي���ة اأعلى يف غزة منها يف ال�سف���ة الغربية. ولعل 
ه���ذا الواقع ي�ستدعي اأن تقوم الهيئ���ات املحلية بتفعيل دورها الرقابي؛ االأمر الذي يحقق مزيًدا من 

ال�سمانة، حول جودة االأعمال واملنتجات التي تقدمها هذه املن�ساآت وكفاءتها. 

طبيعة رق�بة الهيئة املحلية على املن�س�ة
وم���ن حيث طبيعة الرقابة التي متار�سها الهيئات املحلي���ة على املن�ساآت، تبني اأن هذه الرقابة تكمن 
ب�س���كل اأ�سا�س يف الرقابة على ال�س���روط املطلوبة الإجراءات الرتخي�س، حي���ث بلغت ن�سبة املن�سات 
اخلا�سع���ة له���ذه الرقابة 69.6٪، يف حني اأن اجلانب املتعلق برقاب���ة الهيئات املحلية على املنتجات 
اخلا�سة بهذه املن�سات يت�سف بال�سعف، حيث مل تتعد ن�سبة املن�ساآت التي تخ�سع منتجاتها لرقابة 
الهيئات املحلية 7.0٪، ولعل ذلك يرجع اإىل اأن هذا اجلانب من الرقابة املتعلق باملنتجات متار�سه 
جه���ات اأو هيئات اأخرى وفًق���ا للقوانني، منها على �سبيل املثال ال احل�س���ر وزارة االقت�ساد، ووزارة 

ال�سحة، وغريها.

كم���ا اأظهرت الدرا�سة اأن هناك فرًق���ا وا�سًحا مابني الدور الرقابي ال���ذي متار�سه الهيئات املحلية 
عل���ى �سروط الرتخي�س ما بني غ���زة وال�سفة، ففي حني ت�سل هذه الن�سب���ة يف غزة اإىل 81.90٪، 
تنخف�س الن�سبة يف ال�سفة لت�سل اإىل ٪60.80؛ وهو ما ي�ستدعي البحث عن اأوجه اخللل والق�سور 
الت���ي تع���رتي ممار�سة الهيئات املحلي���ة يف ال�سفة الغربية لدورها الرقابي عل���ى �سروط الرتخي�س 

اخلا�سة بامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

اخلدم�ت التي تقدمه� الهيئة املحلية للمن�س�أة
ويف درا�س���ة اخلدم���ات التي تقدمها الهيئات املحلي���ة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، تبنّي اأن هذه 
ا، فقد بلغت ن�سبة املن�ساآت التي تتلقى اأي نوع من اخلدمات من الهيئات املحلية  اخلدمات �سعيفة جدًّ
٪34، يف ح���ني بلغت ن�سب���ة املن�ساآت التي ال تتلقى اأية خدمات من الهيئ���ات املحلية ٪66. كما تظهر 
االأرق���ام اأّن ن�سب���ة اخلدمات التي تقدمها الهيئات املحلية للمن�ساآت يف ال�سفة الغربية اأعلى منها يف 
غزة.  وهذا ما يوؤكد حقيقة التق�سري من قبل الهيئات املحلية يف القيام بدورها املهّم يف الدفع نحو 
التنمية االقت�سادية، وهو االأمر الذي يجب على القائمني على اإدارة هذه الهيئات تفح�سه، وحتديد 
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اأوج���ه اخللل والق�سور، وبالت���ايل و�سع اخلطط االإ�سرتاتيجية ملواجهة هذا الواقع، والعمل على رفع 
م�ستوى اخلدمات التي تقدمها هذه الهيئات للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة؛ االأمر الذي يوؤثر اإيجابا 

على القدرة االقت�سادية لهذه امل�ساريع، مما يوؤثر على النمو االقت�سادي الفل�سطيني ب�سكل عام. 

طبيعة اخلدم�ت التي تقدمه� الهيئة املحلية للمن�س�ة
اأم���ا عن طبيع���ة اخلدمات الت���ي تقدمه���ا الهيئات املحلي���ة للمن�ساآت، فق���د اأخ���ذت غالبيتها طابع 
الت�سهيالت يف البنية واخلدمات، حيث بلغت ن�سبتها ٪85.8 من جممل اخلدمات املقدمة للمن�ساآت 
م���ن قبل الهيئات املحلي���ة. يف حني كانت اخلدمات املالي���ة املقدمة للمن�ساآت من قب���ل الهيئات اأقل 

بكثري، فلم تتعدَّ ن�سبتها 3٪، واإن كانت يف غزة ن�سبًيا اأف�سل منها يف ال�سفة الغربية. 

واأخرًيا خ�س�سنا املبحث الثالث لبيان اإمكانية اإن�ساء الهيئات املحلية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
وقد تناولت الدرا�سة بيان هذا املو�سوع من اأوجه عدة، وذلك على النحو االآتي: 

اإق�مة من�س�آت �سغرية ومتو�سطة من قبل الهيئ�ت املحلية
بحثن���ا يف اإمكاني���ة اإقامة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة من قب���ل الهيئة املحلية، وتبنّي لنا اأن ملجل�س 
الهيئ���ة اإدارة اأمالكه���ا واأموالها، واإقامة االأبنية الالزمة، وتاأجريه���ا ورهنها ملدة ال تزيد على ثالث 
�سنوات، ومل ياأِت الن�س على ذكر اأية �سروط اأو قيود على املجل�س يف ممار�سته لهذه ال�سالحية، اإال 
اأن الن�س ي�ستفاد منه �سمًنا اأن ت�سرف جمل�س الهيئة مبمتلكاتها اأو اأموالها على ال�سورة املذكورة 
يف الن����س، مل���دة تزيد على ث���الث �سنوات؛ يحت���اج اإىل موافقة الوزير، وذل���ك بالتوفيق ما بني هذا 

الن�س والن�سو�س االأخرى. 

اأع�س�ء جمل�ص الهيئة واإدارة املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة
ويف بحث اإمكانية اأن يقوم اأع�ساء جمل�س الهيئة املحلية اإدارة م�ساريع �سغرية اأو متو�سطة، تبني لنا 
اأن امل�س���رع من���ع اجلمع ما بني ع�سوية جمل�س الهيئة املحلي���ة واإمكانية ا�ستفادة اأي من اأع�سائه من 
التعاق���د م���ع الهيئة لتنفيذ م�سروع يخ�سها، �سواء ب�سكل فردي اأو حتى عن طريق �سركة يكون ع�سو 
جمل����س الهيئة م�ساهما فيها اأو ي�سغل من�سبا لها. وا�ستثنى امل�سرع حالة واحدة؛ هي اأن يكون ع�سو 
املجل����س م�ساهًما يف �سركة م�ساهمة عامة، وتتعاقد هذه ال�سركة مع الهيئة لتنفيذ م�سروع لها، على 

اأن ال يكون هذا الع�سو مديًرا لهذه ال�سركة اأو ع�سًوا يف جمل�س اإدارتها. 
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الهيئ�ت املحلية وت�أ�سي�ص ال�سرك�ت
تن���اول البح���ث يف ه���ذه النقطة، درا�س���ة اإمكانية قيام الهيئ���ة املحلية بتاأ�سي�س �سرك���ة تقوم بتنفيذ 
ا  امل�ساري���ع. وبعد تفح�س الن�سو����س القانونية ذات العالقة بتنظيم الهيئ���ات املحلية، مل جند ن�سًّ
وا�سًح���ا اأو �سريًحا يعطي احلق لها بتاأ�سي�س �سركة يف معر�س ممار�ستها ملهامها، واالأغلب اأن ذلك 
يتعار����س م���ع طبيعة الدور الذي تق���وم به الهيئة املحلي���ة، واخلدمة العامة الت���ي تقدمها. كما خال 
قانون ال�سركات ال�ساري املفعول يف ال�سفة الغربية، خال من االإ�سارة اإىل اإمكانية تاأ�سي�س �سركة من 
قبل الهيئات املحلية، غري اأنه اأ�سار -وب�سكل �سمني- اإىل جواز اأن تدخل الهيئة املحلية م�ساهًما يف 

اإحدى ال�سركات. 

الرق�بة على تع�قدات الهيئ�ت املحلية
وع���ن الرقاب���ة على تعاق���دات الهيئة املحلية، تبني لن���ا اأّن كل االأعمال التي يقوم به���ا جمل�س الهيئة 
املحلي���ة، ومن �سمنها التعاقدات املختلفة التي يرمه���ا املجل�س مع االأ�سخا�س اأو ال�سركات املختلفة 
يف معر����س ممار�سة الهيئة املحلية الخت�سا�سها، تخ�سع كله���ا للرقابة من قبل وزير احلكم املحلي 

ب�سكل اأ�سا�س، ومن قبل هيئة الرقابة العامة. 

اال�ستثم�ر وامل�س�ريع املق�مة من قبل الهيئ�ت املحلية
ا وا�سحة و�سريحة، ت�سري اإىل منح احلوافز اال�ستثمارية  مل يت�سمن قانون ت�سجيع اال�ستثمار ن�سو�سً
للم�ساري���ع املقامة من جهات كالهيئات املحلية، غري اأنه كذل���ك مل يت�سمن ما مينع الهيئات املحلية 
من الدخول يف م�ساريع ا�ستثمارية، كذلك االأمر مل يت�سمن القانون اأي ن�سو�س وا�سحة، بخ�سو�س 
من���ح امل�ساري���ع اال�ستثمارية التي ت�سارك فيه���ا الهيئات املحلية اأف�سلية خا�س���ة يف التعامل، غري اأن 
ا، يفتح املجال اأمام منح اال�ستثمار الوطني �سواء من قبل اأ�سخا�س طبيعني  ا عامًّ القانون ت�سمن ن�سًّ

اأو اعتبارين. 

ال�سرائب وامل�س�ريع املق�مة من الهيئ�ت املحلية
بحثنا يف هذه النقطة اإمكانية ح�سول الدخول املتح�سلة من امل�ساريع التي تقوم بها الهيئات املحلية 
عل���ى اإعف���اء �سريبي، وقد تبني لنا اأن دخول الهيئات املحلية معفاة من ال�سرائب، ولكن ب�سرط، اأن 

يكون هذا الدخل قد تاأتى عن اأعمال ال ت�ستهدف الربح. 
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التو�سي�ت 
يف ظ���ل املعطيات ال�سابقة، ونتيجًة لهذه الدرا�سة، نق���دم جمموعة من التو�سيات التي نرى �سرورة 
العمل بها لتحقيق التنمية االقت�سادية، عن طريق دعم املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، التي بدورها 

ت�سّكل عماد االقت�ساد الفل�سطيني: 

قي���ام الهيئات املحلية بتخ�سي�س وحدة اأو ق�سم اإداري �سم���ن هيكليتها ملتابعة �سوؤون املن�ساآت . 1
ال�سغرية واملتو�سطة الواقعة �سمن نطاق عملها اجلغرايف. وب�سكل اأ�سا�س اأن يقوم هذا الق�سم 

مبتابعة كل االأمور اخلا�سة بت�سجيل هذه املن�ساآت وترخي�سها. 

قيام الهيئات املحلية باإجراء الدرا�سات الدورية املتعلقة بحاجات املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، . 2
�سمن نطاق عملها اجلغرايف؛ بهدف و�سع اخلطط االإ�سرتاتيجية لدعم هذه املن�ساآت، وحتقيق 
التنمي���ة االقت�سادي���ة، على اأن تركز ه���ذه الدرا�سات على البحث عن توف���ري اأف�سل اخلدمات 

اللوج�ستية واملالية، ال�سرورية لدعم عمل هذه املن�ساآت، و�سمان جناحها وا�ستمرارها. 

تفعي���ل ال���دور الرقابي للهيئات املحلية على املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة الواقعة �سمن نطاق . 3
عملها اجلغرايف؛ بهدف �سمان جودة خمرجات هذه املن�ساآت. 

اإعادة التنظيم الت�سريعي للهيئات املحلية؛ لو�سع االإطار القانوين الذي ي�سمح- وب�سكل �سريح- . 4
له���ذه الهيئات با�ستغالل مواردها الإقامة املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة؛ االأمر الذي يحقق لها 
مزي���دا من املردود املايل، وهو ما يوؤثر ايجابيًّا يف م�ستوى اخلدمات التي تقدمها هذه الهيئات 
للمواطن���ني، م���ع مراعاة تق���دمي احلوافز املالية ملثل ه���ذه املن�ساآت، �سواء م���ن ناحية احلوافز 

اال�ستثمارية اأو االإعفاء ال�سريبي. 
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تقدمي
كلم���ا زادت وتعق���دت درجة الن�ساط االقت�سادي، زادت وكرثت معه���ا املنازعات التجارية، وتعددت 
االأط���راف املتنازع���ة، فمن طبيعة اأي ن�س���اط اقت�سادي اأن���ه ينطوي على م�سارك���ة وتعاقد اأطراف 
عدي���دة م�سارك���ة فيه؛ مما يعني اأن���ه عر�سة حلدوث اختالفات ونزاعات فيم���ا بني تلك االأطراف، 

يتعني حلها؛ من اأجل �سمان �سري العملية االقت�سادية بدون عقبات تعيقها.

انطالًقا من ذلك، اأ�سبح ف�س املنازعات التجارية بطريقة من�سفة وعادلة ت�سمن حقوق االأطراف 
املتنازع���ة، ومتن���ع جتاوز بع�سها عل���ى االآخر؛ هو اأحد اأه���م امل�سوؤوليات التي تواج���ه احلكومات يف 

الوقت احلا�سر. 

وهذا االأمر حّتم ظهور هيئات خمتلفة ومتنوعة وتاأ�سي�سها، على ال�سعيدين الدويل والوطني، تتخذ 
من النظر يف املنازعات واخلالفات التجارية، وحلها بطرق �سليمة ت�سمن حقوق االأطراف املتنازعة 

مهّمًة لها.

ونظًرا الأهمية املنازعات التجارية يف العملية االقت�سادية وخطورتها يف الوقت نف�سه؛ فقد اأ�سبحت 
الق���درة على ف�سه���ا، وو�سع احللول ال�سريعة لها عل���ى اأ�س�س �سليمة، من اأه���م معايري قيا�س البيئة 

التناف�سية لالقت�ساد ومواءمتها النتعا�س االأعمال وازدهارها. 

ا ا�ستمرارية  وال تعن���ي تلك القدرة فقط �سمان حقوق االأطراف املتنازع���ة واإن�سافها، بل تعني اأي�سً
وان�سيابية الن�ساط االقت�سادي واال�ستثماري بدون عقبات. 

فغالب���ا م���ا ينظر امل�ستثمر، حمليًّا كان اأم اأجنبيًّا، وحتى قب���ل درا�سته جلدوى اأي م�سروع ا�ستثماري 
يعت���زم االإق���دام علي���ه، اإىل القواع���د واالأح���كام التي يج���ري يف ظلها ترتي���ب الن�س���اط  واإدارتها، 
االقت�س���ادي واإىل �سرع���ة تطبي���ق تلك القواع���د واالأحكام، وم���ا اإذا كان هذا التطبي���ق عائًقا اأمام 
الن�س���اط؛ ملا ينطوي عليه من ب���طء وممار�سات روتينية ثقيلة، اأم اأنه يج���ري بطرق �سريعة و�سل�سة 
وكف���وؤة، جتعل من ح���ل اأي نزاع حمتمل ق�سي���ة عادية، ال تختلف يف جوهرها ع���ن الق�سايا العملية 

اليومية التي يواجهها امل�ستثمر.1 

وم���ع تزايد وت���رية النمو والتن���وع االقت�سادي���ني وتعقيدها، تظه���ر احلاجة االآن وب�س���كل اأكر مما 
م�سى، اإىل ت�سكيل حماكم اأو جلان خمت�سة بف�ّس املنازعات التجارية، بعيًدا عن النظام الق�سائي 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=17777&y=2008 :1. �سحيفة االحتاد االإمارتية، بتاريخ،2008/4/20 انظر الرابط االآتي
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التقليدي الذي ميكن اأن يفتقر اإىل ما يكفي من املوؤهالت املتخ�س�سة بالقوانني والعقود االقت�سادية 
والتجارية املعقدة، واأن يعاين من االأعباء الروتينية. 

عندم���ا نتحدث عن و�سائل ح���ل املنازعات التجاري���ة وذات العالقة حتدي���دا يف املن�ساآت ال�سغرية  
واملتو�سط���ة، فاإن���ه ال بّد، وقبل الغو����س يف �سر هذا املو�سوع، من التعرف عل���ى و�سائل واآليات ف�س 
املنازع���ات  يف الو�سع الفل�سطين���ي، وطبيعة الق�ساء يف فل�سطني، واين تعر�س املنازعات التجارية؟ 
وم���ا ه���ي الو�سائ���ل امل�ستخدمة يف ف�س ه���ذه املنازعات؟ هل ه���ي طرق ق�سائية فق���ط ؟ اأم اأنه يتم 
اللجوء اىل الطرق البديلة لف�س املنازعات؟ ومن الذي يقوم بها؟ وهل للغرف التجارية دور يف هذا 
املج���ال؟ ال �سّيم���ا عندما نتحدث عن قانون الغرف التجارية، وهل يلعب قانون التحكيم دوًرا يف هذ 
املج���ال؟ وما هي طبيعة االإجراءات التي تطب���ق على هذه املنازعات؟ وهل لقانون اأ�سول املحاكمات 

املدنية والتجارية دور يذكر؟ 

هذه االأ�سئلة وغريها �سنحاول االإجابة عليها يف هذه الدرا�سة، حيث تتمحور يف جمملها حول طبيعة 
و�سائل واآليات ف�س املنازعات التي قد حت�سل يف اإطار املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وهذه الطرق 
اأهي ق�سائية اأم اأن هناك طرًقا بديلة حلل املنازعات؟ وهل هناك تخ�س�س يف املحاكم عند عر�س 
منازعات جتارية عليها؟ وهل يتم البت فيها ب�سرعة؟ وما هي االأهمية التي تقف خلف اإن�ساء غرف 
متخ�س�س���ة اأو حماك���م جتارية لف����س املنازعات؟ وما ال���دور الذي تلعبه يف ه���ذا املجال؟ وما هي 
الو�سائل التي جاء بها قانون الغرف التجارية؟ وهل غري م�سروع قانون الغرف التجارية اأي �سيء يف 
ه���ذا املجال؟ اأ�سئلة كثرية �سنحاول االإجابة عليها يف هذه العجالة الب�سيطة، من خالل تق�سيم هذه 
الورق���ة اإىل مبحث���ني للحديث حول الو�سائل الق�سائية يف ف����س النزاعات يف املبحث االأول، ومن ثم 
نتطرق اإىل الو�سائل البديلة لف�س النزاعات التجارية يف كل من الواقع القانوين والعملي يف املبحث 

الثاين.

حيث �سيتم اال�ستناد اإىل نتائج اال�ستبانة التي اأُجريت على عينة الدرا�سة، التي وّزعت على املن�ساآت 
ال�سغ���رية واملتو�سطة، والتي �سمل���ت كاًل من ال�سفة الغربية وغزة بواقع 448 من�ساأة، مت توزيع 256 
ا�ستمارة على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف ال�سفة الغربية، و192 ا�ستمارة يف غزة، حيث ُوّزعت 
ه���ذه العينات وفًقا لعدد املن�ساآت، ووفًقا للن�ساط الذي متار�سه هذه املن�ساآت يف كل حمافظة، حيث 

�ستكون جزًءا اأ�سا�سيا يف البحث.
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املبحث االأول
الو�س�ئل الق�س�ئية لف�ص املن�زع�ت التج�رية وفق� للواقع الق�نوين والعملي
ال ب���د ل���كل من يريد احلديث حول و�سائل ف�س املنازعات من التعري���ج اأو احلديث اأواًل عن الو�سائل 
الق�سائية حلل املنازعات، وما هي االإجراءات التي تتبعها املحاكم يف هذا املجال، ومن هي املحكمة 
املخت�س���ة بف����سّ مثل هذه النزاع���ات؟ وعل���ى اأي اأ�سا�س يتم حتدي���د االخت�سا����س يف النزاعات؟ 

التجارية وهذا ما �سنحاول االإجابة عليه يف املطلب االأول من هذا املبحث.  

وه���ذا ال يعن���ي اأن الطرق الق�سائية واملحاكم هي الطريق الوحيدة اأم���ام ف�س النزاعات، بل هناك 
ما يطلق عليها الو�سائل البديلة » الودية« لف�س املنازعات، وهو ما �سنقوم باحلديث عنه يف املبحث 
الث���اين م���ن هذه الدرا�س���ة، ل�سر اأعماق ه���ذا النوع من الو�سائ���ل؛ للك�سف عن طبيعته���ا وماهيتها 

واأنواعها. 

املطلب االأول 
النظ�م الق�س�ئي الفل�سطيني ودوره يف ف�ص املن�زع�ت التج�رية يف املن�س�آت 

ال�سغرية واملتو�سطة
يف معر����س حديثنا عن املحاكم وال�سلط���ة الق�سائية، ال نريد اخلو����س يف طبيعتها واخت�سا�ساتها 
وت�سكيله���ا، وغريه���ا من اأم���ور ال دخل لنا بها، ولك���ن �سنحاول املرور، وب�س���كل مقت�سب على طبيعة 
املحاكم وطبيعة الق�سايا التي تبّت فيها ب�سكل عام، وما هو دورها يف حال عر�س منازعات جتارية 
عليه���ا؟ وعلى ماذا ت�ستند عند عر����س هذا النوع من النزاعات عليها؟ وما هي االآلية التي يتم فيها 

حتديد االخت�سا�س؟ 

وكخلفية للمو�سوع ميكن القول اإن ال�سلطة الق�سائية قد مت تنظيمها مبوجب قانون ال�سلطة الق�سائية 
رق���م 1 ل�سن���ة 2002 2  الذي حدد اأنواعها ودرجاتها، ويعّد ه���ذا القانون املرجعية القانونية لل�سلطة 
د ت�سكيل ال�سلطة الق�سائي���ة ومكوناتها، واأنواع املحاكم النظامية ودرجاتها وكل  الق�سائي���ة، اإذ يحدِّ
م���ا يتعلق بعمل الق�ساة وتعيينه���م، وغريها من قواعد واأ�س�س حتكم عمل ال�سلطة الق�سائية ال نريد 
اخلو�س فيها. كما ن�سري اإىل قانون ت�سكيل املحاكم رقم 5 ل�سنة 2001 الذي عمل على تنظيم ت�سكيل 
املحاك���م باأنواعه���ا املختلفة،  فق�سمه���ا على درجتني، حماكم الدرج���ة االأوىل، وهي حمكمة ال�سلح 
والبداي���ة كمحكم���ة درجة اأوىل، وحمكم���ة اال�ستئناف حمكمة درجة ثانية، وهن���اك كل من املحكمة 

2.  قانون ال�سلطة الق�سائية رقم 1 ل�سنة 2002 املن�سور يف العدد 40 من الوقائع الفل�سطينية بتاريخ 2002/05/18، �س 9.
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العلي���ا ب�سفتها حمكمة عدل عليا وتخت�س يف االأم���ور االإدارية، وحمكمة النق�س باعتبارها حمكمة 
قان���ون ولي����س وقائع، وهناك املحكم���ة الد�ستورية الت���ي اأُن�سئت مبوجب قانون املحكم���ة الد�ستورية 
رق���م 3 ل�سنة 2006، والتي مل ت�سكل بعد، وتبا�سر املحكم���ة العليا عمل املحكمة الد�ستورية اىل حني 
ت�سكيله���ا، وه���ذا ب�سريح امل���ادة 37 من قانون ت�سكي���ل املحاكم النظامية رق���م 5 ل�سنة 2001، هذا 

بخ�سو�س الت�سكيل.

 اأما بخ�سو�س االإجراءات املتبعة اأمام املحاكم، فقد �سدر قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية 
رقم 2 ل�سنة 2001 الذي حدد اخت�سا�س هذه املحاكم، اإىل جانب قانون ت�سيكل املحاكم النظامية، 

كما تتطرق اإىل االإجراءات املتبعة اأمام املحاكم الواجب اتباعها، وذلك على النحو االآتي.3 

الفرع االأول

اخت�صا�ص املحاكم القيمي والنوعي ب�صاأن املنازعات التجارية 
عندما نتحدث عن املنازعات التجارية يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فاإننا ال نتحدث عن اآليات 
خمتلفة عن تلك التي يتبعها الق�ساء، ولكن ما يختلف اأن تغليب احللول الودية قد يكون طاغيا اأكرث 

من غريه يف هذا النوع من املن�ساآت، واملق�سود هنا املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة. 

وعن���د احلديث عن اآليات ف�س املنازعات يف املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، فاإننا نتحدث عن اآليات 
ف�ّس املنازعات التجارية ب�سكل عام، وقد ال نتطرق ب�سكل مبا�سر اإىل املنازعات والدعاوي اجلزائية 
اأو املنازع���ات العمالية،4 حيث اإننا �سنح���اول الرتكيز على املنازعات التجارية واآليات ف�سها يف هذا 

النوع من املن�ساآت. 

وب�س���كل عام، وكما اأ�سرنا �سالًفا، متار�س املحاكم يف فل�سطني عملها على  درجتني، وقد نظم قانون 
اأ�س���ول املحاكمات املدنية والتجاري���ة الفل�سطيني هذا االخت�سا�س، من حيث االخت�سا�س املحلي،5 

والقيمي، والنوعي، والدويل.

فاالخت�سا�س- اأو والية الق�ساء- هو  �سلطة احلكم مبقت�سى القانون يف خ�سومة معينة، واخت�سا�س 
3. هن���اك بع����س القوانني لها عالقة مبا�س���رة بعمل ال�سطلة الق�سائية وعمل املحاكم ب�س���كل عام منها قانون االإجراءات اجلزائية رق���م 3 ل�سنة 2001 وقانون 
البين���ات يف امل���واد املدني���ة والتجارية رقم 4 ل�سن���ة 2001، وقانون التنفيذ رقم 23 ل�سن���ة 2005، وغريها من قوانني لها عالقة مبا�س���رة يف �سلب عمل ال�سلطة 

الق�سائية وعمل املحاكم. 
4. بح�س���ب م���ا اأفاد �سالح ح�سني مدير دائرة التج���ارة اخلارجية يف الغرفة التجارية يف رام اهلل، باأن النزاع���ات التي من املمكن اأن حت�سل يف 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة فاإنها تتمحور يف النزاعات حول "ال�سراكة، ال�سيكات الراجعة، ديون غري  متح�سلة"، وهذا اأي�سا ما اأّكدته معظم 

الغرف التجارية التي مت توزيع اال�ستمارة عليها، حيث اأكد غالبيتها اأن النزاعات ترتكز يف اجلوانب املالية والتجارية. 
5.  نظم قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية هذا االخت�سا�س يف املواد4،5،6 منه، وللمزيد انظر عماد �سليم واآخرين، �سرح قانون اأ�سول 

املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني رقم 2 ل�سنة 2001، فل�سطني، �س 20، 2002.
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املحكم���ة معن���اه ن�سيبها من املنازعات التي يجوز لها الف�سل فيها، وين�ساأ االخت�سا�س ب�سبب تعدد 
جه���ات الق�س���اء يف الدولة، وتكون كل جهة من عدة درج���ات، وا�ستمال كل درجة على عدة حماكم، 

لذا يلزم توزيع العمل »االخت�سا�س« بني هذه املحاكم واجلهات الق�سائية املختلفة.6

ويعال���ج قانون اأ�سول املحاكم���ات املدنية والتجارية، االإجراءات املتبعة اأمام املحاكم يف ف�ّس اأي من 
النزاع���ات املدني���ة والتجارية، وبالتايل ف���اإن احلديث عن االإجراءات الت���ي تتبعها املحاكم يف ف�س 
النزاع���ات التجارية، مبا فيه���ا املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة؛ ي�ستدع���ي احلديث عن هذا القانون، 
وم���ا هي النزاع���ات التي تخت�س بها املحاك���م يف هذا املجال، وكيف يتم حتدي���د اخت�سا�سها، وما 
هي االإجراءات التي تتبعها، وما هي طبيعة االخت�سا�سات التي يتحدث عنها هذا القانون، وما هي 

حدود هذا االخت�سا�س.

قبل احلديث عن االخت�سا�س النوعي والقيمي، ال بد من التذكري باأن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، 
يتم ت�سنيفها وفقا العتبارات عديدة، وهذا ما اأ�سرنا اإليه يف مقدمة هذا الكتاب، فهناك من يعرفها 
وفق���ا لعدد العمال، وهو ما يهمنا، وهناك من ي�سنفها وفقا ملعيار الربح الذي حتققه هذه املوؤ�س�سة 
وقيمت���ه، وهناك من ي�سنفها وفقا لراأ�سماله���ا، ولكن هذا ال يعني اأن طبيعة راأ�س مال املوؤ�س�سة هي 

التي حتدد طبيعة النزاع؛ بل اإن ما يحدد طبيعة النزاع واأين يعر�س هو  قيمة هذا النزاع نف�سه.

اخت�س قانون اأ�سول املحاكمات املدنية، باإر�ساء االأحكام املتعلقة برفع الدعاوى احلقوقية والتجارية، 
وتبيان االإج���راءات الواجب اتباعها، يف اخل�سومة وانق�سائه���ا وتقادمها، ي�سري هذا القانون على 
كاف���ة الدع���اوى، والطلب���ات، والدف���وع، والطعون، املدني���ة والتجاري���ة، اأمام املحاك���م النظامية يف 
فل�سطني،7 وفيما يلي �سنتطرق اإىل كل من االخت�سا�س النوعي، واالخت�سا�س القيمي على التوايل:

اأوالاً. االخت�صا�ص النوعي: 
يق�سد باالخت�سا�س النوعي توزيع العمل بني املحاكم املختلفة يف داخل اجلهة الق�سائية الواحدة، 
طبقا لطبيعة املنازعة اأو اأهميتها، فيبني ن�سيب الطبقة الواحدة- من طبقات جهة ق�سائية معينه- 
من املنازعات التي يجوز لها الف�سل فيها، كاخت�سا�س طبقة حماكم ال�سلح اأو البداية، اأو حماكم 

اال�ستئناف، اأو اخت�سا�س حمكمة النق�س.8 

6. عثمان التكروري، �سرح قانون ا�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم 2 ل�سنة 2001، �س 88 ، 2002. 
7. املادة )2( ، قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني.

8. عثمان التكروري، مرجع �سابق، �س 111. 
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ويعود تعدد طبقات املحاكم اإىل اعتبارات عدة من �صمنها:
وجود حمكمة عليا ت�سرف على تطبيق القانون، وتعمل على توحيد الق�ساء يف امل�سائل القانونية.. 1

تخ�سي�س حماكم للف�سل يف الق�سايا الكبرية االأهمية، ال �سّيما اإذا كانت هذه الق�سايا معقدة . 2
وه���ي كثرية، وحماكم اأخ���رى للف�سل يف الق�سايا القليلة االأهمية، وه���ذه الق�سايا ال حتتاج يف 

الغالب اإىل العناء يف الك�سف عن احلقيقة. 

تخ�سي����س حماك���م للف�سل يف الدع���اوي ب�سف���ة ابتدائية، وحماك���م لنظر الدع���اوي ب�سفة . 3
ا�ستثنائية؛ الأن القانون الفل�سطيني ياأخذ مببداأ التقا�سي على درجتني.

وك���ون االخت�سا����س النوعي يتعلق يف جممله باملحاكم العادية فيم���ا يتعلق بتوزيع العمل بني حماكم 
ال�سل���ح والبداي���ة يف املنازع���ات املدنية والتجاري���ة واجلزائية، فاإنن���ا �سنحاول التعري���ج على هذا 

االخت�سا�س على النحو االآتي:

1. االخت�صا�ص النوعي ملحكمة ال�صلح:
ا نوعيًّا، اإما ل�سيوع ه���ذا النوع من الدعاوي يف  تخت����س حماكم ال�سلح ببع�س الدع���اوي اخت�سا�سً
العمل؛ مما ي�ستلزم جعلها من اخت�سا�س حمكمة قريبة من املواطنني، اأو الأن بع�سها قليل االأهمية 
واإن كان غري قابل للتقدير، فرتكه لقواعد االخت�سا�س القيمي كان �سيجعله من اخت�سا�س حمكمة 

البداية بغري داٍع.9 

وبالرج���وع لن�سو�س قان���ون اأ�سول املحاكم���ات املدنية والتجاري���ة الفل�سطيني رق���م 2 ل�سنة 2001 
ت على اخت�سا�سات حمكمة ال�سلح على النحو االآتي: وتعديالته، جند باأن املادة 39 منه قد ن�سّ

الدعاوي التي ال تتجاوز قيمتها ع�سرة اآالف دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا، . 1
ويك���ون حكمها قطعيا  يف الدعاوي املتعلقة مببلغ نقدي اأو مال منقول اإذا كانت قيمة املدعى به 

ال تتجاوز األف دينار اأردين اأو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوًنا.

الدعاوي االآتية مهما بلغت قيمتها:. 2

تق�سيم االأموال امل�سرتكة املنقولة وغري املنقولة. اأ. 

اإخالء املاأجور. ب. 
حقوق االرتفاق. ج. 

9. عثمان التكروري، مرجع �سابق،�س 113
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املنازعات املتعلقة بو�سع اليد. د. 

املنازعات املتعلقة باالنتفاع يف العقار. ه�. 

تعيني احلدود وت�سحيحها. و. 

ا�سرتداد العارية. ز. 

االنتفاع باالأجزاء امل�سرتكة و�سيانتها يف املباين املتعددة الطوابق. ح. 

الدعاوي والطلبات التي تن�س القوانني االأخرى على اخت�سا�س حمكمة ال�سلح بها. ط. 
دعاوي الت�سحيح يف �سجالت االأحوال املدنية وقيودها.10 ي. 

جند من خالل هذه املادة اأن الفقرة 2 منها قد حددت االخت�سا�س النوعي ملحكمة ال�سلح، يف نوع 
معني من الق�سايا والنزاعات التي ت�ستطيع النظر فيها، بغ�س النظر عن قيمتها.

2. االخت�صا�ص النوعي ملحكمة البداية:
حمكم���ة البداي���ة هي �ساحب���ة الوالية العام���ة يف نظر جميع الدع���اوي والطلبات الت���ي ال تدخل يف 

اخت�سا�س حمكمة ال�سلح، عماًل باملادة 41 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية.

كم���ا اأن امل�س���رع ين�ّس على اخت�سا�س حمكمة البداية بدعاوى معين���ه بغ�س النظر عن قيمتها، اإما 
لتاأكي���د اخت�سا�سها بالدعوى باعتبارها دعوى غ���ري قابلة للتقدير، اأو رغبة من امل�سرع يف اأن تنظر 
الدع���وى القابل���ة للتقدير -ولو كانت قيمتها ال تتج���اوز ع�سرة اآالف دينار- م���ن حمكمة البداية ملا 
ي���راه من اأهمية خا�سة لهذه الدعوى بالنظر اإىل نوعها. واأهم هذه الدعاوى دعاوى �سهر االإفال�س، 

وال�سلح الواقي، عماًل باأحكام املواد 209 و317 من قانون التجارة رقم 12 ل�سنة 1966.     

ثانياًا. االخت�صا�ص القيمي: 
وّزع  امل�س���ّرع اخت�سا����س املحاك���م العادية يف بع�س الدع���اوى بح�سب قيمة الدع���وى،11 وعلى ذلك 

10. مادة 1 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية رقم 5 ل�سنة 2005 املعدل لقانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم 2 ل�سنة 2001 املن�سور 
يف العدد 55 من الوقائع الفل�سطينية �س 8، بتاريخ 2005/6/27، املادة 39 يف الن�س االأ�سلي. 

11. هن���اك ع���دد من القواع���د واملباديء التي يتم بها تقدير الدع���وى ال نريد اخلو�س بها كونها تخرج عن نط���اق درا�ستنا هذه، ولكن ن�سري لها 
ب�سكل مقت�سب وهي:

تقدر قيمة الدعوى باعتبار يوم اإقامتها.. 1
العرة يف تقدير قيمة الدعوى بالطلبات االأخرية.. 2
العرة بالقيمة احلقيقية للدعوى.. 3
=ي�ساف اإىل الطلب االأ�سلي ملحقاته وتوابعه امل�ستحقة يوم رفع الدعوى.. 4
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يتوق���ف معرف���ة املحكم���ة املخت�سة بنظره���ا، ومعرفة قابلية احلك���م ال�سادر فيها للطع���ن اأو عدم 
قابليته، وحتديد الر�سوم الق�سائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها، ويتحملها يف النهاية من ُيحكم 

عليه فيها.

وبح�س���ب املادة 1/1 من قانون اأ�سول املحاكمات املدني���ة والتجارية الفل�سطيني املعدل رقم 5 ل�سنة 
2005، ف���اإن حمكمة ال�سلح تخت�س بنظ���ر جميع الق�سايا التي تزيد قيمتها على ع�سرة اآالف دينار 
اأردين، وم���ا يخ���رج عن هذه القيمة، يدخ���ل يف �سالحية حمكمة البداي���ة، ب�سفتها حمكمة الوالية 
العامة، فيما يخرج عن اخت�سا�س حمكمة ال�سلح، �سواء من حيث االخت�سا�س النوعي اأو القيمي. 

الفرع الثاين

االخت�صا�ص الدويل واملحلي للمحاكم

اأوالاً. االخت�صا�ص الدويل:
اأ�س���ارت اإىل ذل���ك امل���ادة 27 من قانون اأ�س���ول املحاكمات املدني���ة والتجارية رق���م 2 ل�سنة 2001، 
حي���ث جاء فيه���ا اأن املحاكم الفل�سطينية تخت����س بنظر الدعاوى املدني���ة والتجارية التي تقام على 
الفل�سطين���ي، ولو مل يكن له موطن اأو حمل اإقامة يف فل�سطني، وكذلك التي تقام على االأجنبي الذي 
ل���ه موطن اأو حمل اإقامة يف فل�سطني، وذلك كل���ه فيما عدا الدعاوى العقارية املتعلقة بعقار واقع يف 

اخلارج .12 

كما تخت�س املحاكم بنظر الدعاوى املدنية والتجارية، التي ُترفع على االأجنبّي، الذي لي�س له موطن 
اأو حمل اإقامة يف فل�سطني، يف االأحوال االآتية:

اإذا كان له موطن خمتار يف فل�سطني.. 1

اإذا كانت الدعوى متعلقة مباٍل موجوٍد يف فل�سطني، اأو بالتزاٍم ن�ساأ اأو نفذ، اأو كان واجًبا تنفيذه . 2
فيها، اأو باإفال�س اأُ�سهر فيها.

اإذا تعّدد املدعى عليهم، وكان الأحدهم موطن اأو حمّل اإقامة يف فل�سطني.13. 3

العرة بقيمة احلق كله عند النزاع فيه.. 5
اإذا تعددت الطلبات االأ�سلية فالعرة بوحدة ال�سبب اأو تعدده.. 6

12. املادة 27، قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( ل�سنة 2001 .
13. املادة 28 من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني رقم 2001/2.

=



229 اجلزء اخلام�س

ثاناًيا. االإخت�صا�ص املحلي للمحاكم
ا حمليًّا؛ يج���ب اأن تاأخذ القواعد القانونية باالعتبار،  م���ن اأجل حتديد املحكمة املخت�سة اخت�سا�سً

اإّما �سخ�س املتخا�سمني، اأو مو�سوع النزاع، اأو �سببه.

ب�س���اأن �سخ����س املتخا�سمني، ُمن���ح االخت�سا�س للمحكم���ة املوجودة يف دائرة اأحدهم���ا، ويف اأغلب 
االأحيان يكون املدعى عليه. اأما ب�ساأن مو�سوع النزاع، اأي ال�سيء املتنازع عليه، فقد ُمنح االخت�سا�س 

للمحكمة املوجود يف دائرتها هذا ال�سيء.

وب�س���اأن ال�سبب القانوين للدعوى، فقد تكون املحكمة املخت�سة هي املحكمة التي مت اإجراء العقد يف 
دائرته���ا اأو ج���رى تنفيذه، اأو املحكمة الت���ي يف دائرتها حدثت الواقعة التي ن�س���اأ عنها ال�سرر باأحد 

املتخا�سمني.

ن�ّس القانون على قاعدة قانونية، متنح االخت�سا�س بنظر الدعوى تارًة الإحدى هذه املحاكم، وتارًة 
اأخرى تخرّي املدعي بني عدة حماكم، تكون جميعها ذات اخت�سا�س بنظر الدعوى.

تتعل���ق قواعد االخت�سا�س املحّل���ي مبحاكم الدرجة االأوىل، اأما حماك���م اال�ستئناف - وهي حماكم 
الدرج���ة الثاني���ة - فاخت�سا�سه���ا ينح�س���ر يف الدعاوى التي تنظ���ر فيها حماك���م الدرجة االأوىل، 

املوجودة �سمن دائرتها. 

اأم���ا فيم���ا يتعلق باالخت�سا����س االختيارّي والتبع���ّي، واتخاذ االإج���راءات امل�ستعجلة، ف���اإن املحاكم 
تخت�س ب�:

الف�س���ل يف الدع���اوى املدنية والتجارية-ولو مل تكن داخل���ًة يف اخت�سا�سها-اإذا قبل اخل�سوم . 1
واليته���ا �سراح���ة اأو �سمًن���ا، طبًق���ا لقواع���د االخت�سا�س، املن�سو����س عليها يف قان���ون اأ�سول 

املحاكمات املدنية والتجارية.
اأية دعاوى اإذا كانت خمت�سًة بامل�سائل والطلبات العار�سة، واالأ�سلية، املرتبطة بها.. 2
االإج���راءات الوقتي���ة والتحفظية، الت���ي �ستنفذ يف فل�سط���ني رغم ع���دم اخت�سا�سها بالدعوى . 3

االأ�سلية.14

وهن���ا ال نغف���ل، وال بد اأن نذكر بدور حماك���م البلديات، باعتبارها اإحدى الو�سائ���ل الق�سائية، التي 
اأن�سئ���ت مبوج���ب اأمر ع�سري رق���م 631 ل�سنة 1978 حيث يتم انتداب قا�س���ي ال�سلح للعمل يف هذه 
املحكم���ة، وتخت����س هذه املحاكم باملخالف���ات التي تقع �سمن نطاق البلدية ووفق���ا الأنظمتها، وهذا 

14. املادة )29( من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني رقم 2 ل�سنة 2001.
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بح�سب املادة رقم 6 من االأمر الع�سكري التي جاء فيها "تكون املحكمة البلدية ذات �سالحية للق�ساء 
ب���كل خمالفة �سد اأنظم���ة البلدية الكائنة يف منطقة �سالحياتها، وكذل���ك بكل خمالفة �سد اأنظمة 
البلدية - كما ورد اآنًفا - وباملخالفات املقرتفة �سمن حدود تلك البلدية، واملف�سلة يف كل واحد من 

الت�سريعات الواردة يف ذيل هذا االأمر، اأو يف االأنظمة ال�سادرة، اأو التي �ست�سدر مبوجبها".

ولكن ما هو دور هذه املحاكم بالن�صبة للمن�صاآت ال�صغرية؟
ن�س���ري اإىل اأنه لي�س له���ذه املحاكم اأية �سالحيات من ناحية ف�س النزاع���ات التجارية، با�ستثناء اأن 
ه���ذه املحاك���م لها والية عل���ى املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة، من ناحية خمالف���ة االأنظمة اخلا�سة 
بالبلدي���ة، فيما يتعلق بالرتخي�س، اأو االأمور ال�سحية اأو خمالفة القوانني واالأنظمة التي تنظم عمل 

هذه املوؤ�س�سات، ويكون فيها �سالحيات معطاة للهيئات املحلية يف الرقابة عليها. 

طبًع���ا هن���ا ال نغفل دور الق�س���اء االإداري، يف حال كانت احلكومة اأحد اأط���راف النزاع مع  املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة، ففي احلالة التي تتاأثر فيها اإحدى املن�ساآت ال�سغرية بقرار اإداري ما، ميكنها 

الطعن اأمام حمكمة العدل العليا، وال ميكن غل يدها عن النظر يف هذه الطعون.

املطلب الث�ين
دور الو�س�ئل الق�س�ئية يف ف�ص النزاع�ت التج�رية وفق� للواقع العملي

ال�س���وؤال االآن -بناًء على العر����س ال�سابق حول الو�سائل الق�سائية لف����س النزاعات- كيف يتم هذا 
االأم���ر بالن�سب���ة للمن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة؟ وه���ل االإج���راءات املتبعة تنا�سب ه���ذا النوع من 

امل�ساريع؟ اأم هل ميكن البحث عن بدائل اأخرى؟
اإّن م���ا يحك���م النزاعات التي حت�س���ل يف املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة ه���و ذات املباديء املطبقة 
يف املحاك���م، �سواء م���ن حيث االإجراءات اأو املحاك���م املخت�سة، حيث اإن طبيعة الن���زاع اأو نوعه هو 
ال���ذي يحدد االخت�سا�س، وهنا نتحدث عن االخت�سا�س القيمي اأو النوعي اأو الدويل، فلي�س هناك 
اإجراءات خمتلفة وفقا للمنظومة الت�سريعية الفل�سطينية ميكن اتباعها بخ�سو�س املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة؛15 بالتايل تخ�سع لذات االإجرءات والقواعد العامة.
ولكن ال�سوؤال الذي يرز االآن هو هل تطبيق االإجراءات العادية والقواعد العامة على هذا النوع من 
النزاع���ات ي�سهم يف تطور هذه املوؤ�س�سات ويف حل اال�سكاليات والنزاعات التي تعرتي عملها؟ وهنا 
ميكنن���ا الق���ول اإن طبيعة هذه املن�ساآت، وما يعرتي عملها اأثن���اء حياتها من م�ساكل وتعرّث يف العمل، 
15. هناك م�سروع قانون خا�س باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اإال اأنه اإىل حلظة كتابة هذه الدرا�سة مل يعر�س ب�سكل ر�سمي، كما اأنه غري مكتمل 

بال�سكل النهائي.
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ال ميك���ن معه تطبي���ق القواعد العامة التي ت�سري على النزاعات العادي���ة، ولذلك ينبغي تخ�سي�س 
اإج���راءات وقواع���د خا�سة له���ذا النوع م���ن املن�ساآت؛ ك���ون االأعم���ال التجارية تقوم عل���ى ال�سرعة 

واالئتمان، بالتايل فاإن اإطالة اأمد النزاع �سيوؤدي اإىل االأ�سرار ب�سكل مبا�سر يف م�ساحلها. 
ف���اإذا قمن���ا بقراءة ب�سيطة يف نتائج اال�ستبانة التي مت تنفيذها، جن���د باأنها اأظهرت اأن هناك ن�سبة 
عالي���ة م���ن النزاعات التي حت�سل داخل هذه  املن�ساآت، وال�س���كل رقم )1( يبني ذلك، حيث متحور 

ال�سوؤال حول ح�سول نزاعات يف املن�ساأة:   

بق���راءة هذه الن�سب ال���واردة يف ال�سكل ال�سابق، يتبني اأن ن�سبة النزاع���ات التي حت�سل يف املن�ساآت 
ال�سغرية واملتو�سطة يف مناطق ال�سفة الغربية ت�سل اإىل 43.5٪، مقابل 21.4٪ يف غزة، حيث اإن 
هن���اك تفاوًت���ا مبقدار الن�سف يف النزاعات، كما اأن املن�ساآت الت���ي ال يح�سل فيها  نزاعات -وهذا 
بح�س���ب العين���ة- و�س���ل اإىل 56.5٪ يف ال�سفة، بينما يف غ���زة و�سل اإىل 78.6٪، ه���ذا يعطينا اأن 
حج���م النزاعات التي حت�سل يف هذه املن�ساآت لي�س بالقليل، �سحيح اأن الن�سبة يف غزة اأقل منها يف 
ال�سفة-هذا بح�سب نتائج اال�ستبانة- اإال اأنه ال ميكننا الوقوف مكتويف االأيدي اأمام وجود هذا الكم 
من النزاعات يف املن�ساآت، كما اأن متو�سط النتائج الكلية للنزاعات التي حت�سل على م�ستوى ال�سفة 

وغزة 33.6٪، بينما و�سلت ن�سبة املن�ساآت التي ال يح�سل فيها نزاعات اإىل ٪66.4. 

ولع���ل عدم وجود م�ست�سار قانوين يف بع�س املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة-اإن مل يكن يف غالبيتها- 
وع���دم ا�ست�س���ارة املحامني يف هذا املجال، قد يزيد م���ن ن�سبة هذه النزاعات؛ نظ���ًرا الأن امل�ست�سار 
القانوين يلعب دوًرا مهما يف حماية حقوق املن�ساأة وجتنيبها يف كثري من االأحيان من الوقوع يف �سرك 
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النزاعات التجارية، اأو غريها من النزاعات التي قد تكون املن�ساأة  يف غنى عنها، اأو لنقل اإنه ميكن 
جتنبها، اإال اأنه وبالرجوع اإىل عينة الدرا�سة جند باأن هناك اإهمااًل من هذه املن�ساآت يف اللجوء اإىل 

امل�س�ستارين القانونني، �سواء ب�سكل دائم اأو حتى ب�سكل جزئي، وال�سكل رقم)2(يو�سح ذلك: 

تظه���ر الن�س���ب يف ال�س���كل ال�ساب���ق اأن هن���اك تق�سرًيا وا�سًح���ا من قب���ل املوؤ�س�سات واإهم���ااًل لدور 
امل�ست�ساري���ن القانونني داخل املن�ساآت، عل���ى الرغم من اأهمية الدور الذي يلعبه هوؤالء امل�ست�سارون، 
حي���ث بلغ���ت ن�سب���ة املن�ساآت التي ال يوج���د فيها م�ست�سار، وال تق���وم باال�ست�س���ارة يف ال�سفة الغربية 
46.60٪، بينم���ا يف غ���زة و�سلت الن�سبة اإىل 78.10٪، وبلغت الن�سبة الكلية للمن�ساآت التي ال يوجد 
فيه���ا م�ست�س���ار قان���وين ما جمموع���ه 60.20٪ وهذه ن�س�سبة عالي���ة، وتدّل على ع���دم اكرتاث هذه 
املن�س���اآت لدور امل�ست�س���ار واأهميته يف جتنيبها كثرًيا من النزاعات، ب���ل وامل�ساعدة يف ف�سها؛ نتيجة 
م���ا ميلكه من خرة ودراية يف هذا املجال، وهذا م���ا يف�سر وجود عدة اأنواع من النزاعات التجارية 

�سن�سري اإليها الحقا.

اأم���ا املن�س���اآت التي يوجد فيه���ا م�ست�سار قانوين ب�سكل دائ���م، فقد بلغت الن�سب���ة يف ال�سفة الغربية 
ا، اأما املن�ساآت التي تقوم با�ست�سارة امل�ست�سار  18.20٪ بينم���ا يف غ���زة 3.60٪ وهذه ن�سبة قليلة جدًّ

القانوين حال ح�سول نزاع، فقد بلغت يف ال�سفة الغربية 35.20٪ بينما يف غزة بلغت ٪18.20.
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وحول طبيعة النزاعات التي حت�سل يف املن�ساآت ونوعيتها، فب�سوؤال العينة امل�ستهدفة بالدرا�سة كانت 
النتائج على النحو املبني يف االأ�سكال االآتية، ون�سبة كل نزاع على حدة: ال�سكل رقم )3(.

يظه���ر من ال�س���كل )3( اأن النزاعات العمالي���ة بلغت يف ال�سفة الغربية ما ن�سبت���ه 31.20٪، بينما 
يف غ���زة 61.00٪،  حي���ث اإن الن�سب���ة يف غ���زة اأعلى منها يف ال�سف���ة الغربية، عل���ى الرغم من اأن 
االإطار القانوين الناظم لعالقات العمل والعمال هو ذاته يف كل من ال�سفة وغزة، اأما املجموع الكلي 
للنزاع���ات فقد بل���غ 39.30٪، وعلى النقي�س من ذلك ج���اءت الن�سب يف ال�سف���ة الغربية بالن�سبة 
للمن�س���اآت الت���ي ال يوجد فيها نزاع���ات عمالية 68.80٪ بينما يف غزة بلغ���ت الن�سبة 39.00٪، اأما 

املجموع العام فقد بلغ 60.70٪. ال�سكل رقم )4(.
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يظه���ر ال�سكل )4( النزاع���ات املتعلقة بالعالقات التجارية التي حت�سل داخ���ل املن�ساأة. ووفًقا لهذا 
ال�س���كل، فاإن النزاعات املتعلق���ة بالعالقات التجارية، يف ال�سفة الغربي���ة بلغت 53.50٪، بينما يف 
غ���زة 53.70٪، وه���ذا ما ي�سكل ن�سبة كبرية من النزاعات الت���ي حت�سل يف هذه املن�ساآت. بينما بلغ 
املجم���وع الكل���ي لهذا النوع من النزاع���ات يف كل من ال�سفة وغزة ما جمموع���ه 53.50٪، وهذا ما 

ي�ستدعي وقفة جادة؛ للنظر يف احللول التي توؤدي اإىل ال�سرعة يف البت يف هذه النزاعات.

يف املقاب���ل بلغ���ت املن�ساآت التي ال يوجد فيه���ا نزاعات يف العالقات التجاري���ة يف ال�سفة الغربية ما 
جمموع���ه 46.50٪، اأما يف غزة فق���د بلغت 46.30٪، واملجموع الكل���ي يف ال�سفة وغزة ٪46.50. 

ال�سكل رقم )5(.

يظه���ر ال�سكل )5( اأن ن�سبة النزاع���ات املتلعقة باالأوراق التجارية هي االأعلى يف ال�سفة الغربية بني 
النزاع���ات االأخ���رى، حيث بلغت الن�سبة 70.30٪، بينما يف غزة بلغ���ت الن�سبة 43.90٪، واملجموع 
الكل���ي بلغ 63.20٪، وهذا قد يعود اإىل �سهولة التعام���ل يف االأوراق التجارية، هذا اإىل جانب اأنه مل 
تك���ن هن���اك قيود م�سددة على التعامل بها، على الرغم من اأن هذه االوراق من املفرت�س اأن تّت�سف 
بال�سرع���ة واالئتم���ان، حيث اأثبتت العديد م���ن الدرا�سات يف هذا املجال اأن هن���اك م�سكلة حقيقية 
فيما يتعلق باالأوراق التجارية، �سحيح اأن ال�سلطة الفل�سطينية خطت خطوات جيدة يف هذا املجال، 
وبخا�س���ة �سلطة النقد، اإال اأن هذا غري كاٍف، يف ح���ال و�سل النزاع اإىل املحكمة، فقد  ياأخذ النزاع 

على االأوراق التجارية يف كثري من االأحيان من الوقت كاأي نزاع اآخر.

يف املقاب���ل بلغ���ت ن�سبة املن�س���اآت التي ال يوجد فيه���ا نزاعات تتعلق ب���االأوراق التجاري���ة ٪29.70، 
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56.10٪ ، حيث بلغ املجموع 36.80٪.  ال�سكل رقم )6(.

اأظه���رت نتائج اال�ستبان���ة، ووفًقا لل�سكل )6(، اأن النزاعات املالية بلغ���ت ن�سبتها يف ال�سفة الغربية 
13.90٪، بينما يف غزة بلغت 12.20٪، وبلغ املجموع العام لهذه النزاعات 13.40٪، بينما جاءت 
ن�سب���ة املن�س���اآت التي ال يوجد فيها ه���ذا النوع من النزاعات اأعلى، حيث بلغ���ت يف ال�سفة ٪86.10 
بينم���ا يف غ���زة 87.80٪ واملجموع الكلي 86.60٪. ومبقارنة هذه الننتائج مع غريها من النزاعات 

جند باأن ن�سبة حدوثها اأقل.
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ال�سكل رقم )7(.

اأظه���رت نتائج اال�ستبانة، ووفًق���ا لل�سكل )7(، اأن النزاعات حول اإدارة املن�ساأة ال ت�سكل ن�سبة كبرية 
يف كل م���ن ال�سف���ة الغربية وغ���زة ، حيث بلغت ن�سبته���ا يف ال�سفة الغربي���ة 6.40٪، بينما يف غزة 
بلغ���ت 12.20٪، وبلغ املجم���وع العام لهذه النزاع���ات 8.00٪. بينما جاءت ن�سب���ة املن�ساآت التي ال 
يوجد فيها هذا النوع من النزاعات اأعلى، حيث بلغت يف ال�سفة 93.60٪، بينما يف غزة ٪87.80، 
ا، وتوح���ي باأن النزاعات املتعلقة ب���اإدارة املن�ساأة  واملجم���وع الكل���ي 92.00٪، وهذه ن�سبة كبرية جدًّ
قليلة احل�سول، ومبقارنة هذه الننتائج مع غريها من النزاعات جند باأن ن�سبة حدوثها اأقل بكثري.
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ال�سكل رقم )8(.

تب���نيَّ م���ن الرج���وع اإىل نتائج اال�ستبان���ة، ووفًق���ا لل�س���كل )8(، اأن النزاعات مع اجله���ات االإدارية 
ت�س���كل يف ال�سف���ة الغربي���ة 21.30٪، بينما يف غ���زة 19.50٪، وبلغ املجموع الكل���ي 20.80٪، اأما 
بالن�سب���ة للمن�س���اآت الت���ي مل يح�سل فيها ه���ذا النوع من النزاع���ات، فقد بلغت ن�سبته���ا يف ال�سفة 

الغربية78.70٪، بينما يف غزة بلغت 80.50٪. وبلغ املجموع العام لهذه النزاعات ٪79.20. 
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ال�سكل رقم )9(.

بقراءة نتائج ال�سكل )9(، جند باأن طبيعة النزاعات داخل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة تاأخذ عدة 
اأنواع، منها العمالية، والعالقات التجارية، واالأوراق التجارية، والنزاعات املالية، واإدارة املن�ساأة، و 
النزاعات االإدارية، وتعدُّ النزاعات املتعلقة باالأوراق التجارية هي االأعلى يف ال�سفة الغربية من بني 
النزاع���ات االأخرى، حيث بلغت ن�سبتها 70.3٪، يليها النزاعات املتعلقة بالعالقات التجارية بن�سبة 
ت�س���ل اإىل 53.5٪، ومن ثم العمالية بن�سب���ة 31.2٪، وجاءت النزاعات املتعلقة باإدارة املن�ساأة اأقل 
الن�س���ب، حيث بلغ���ت 6.4٪، بينما يف غزة ج���اءت النزاعات االإدارية من اأعل���ى الن�سب لت�سل اإىل 
78.7٪، يليه���ا النزاعات العمالية بن�سبة 61.0٪، ومن ثم النزاع���ات املتعلقة بالعالقات التجارية 
بن�سب���ة 53.7٪، وم���ن ثم النزاعات املتعلقة ب���االأوراق التجارية بن�سب���ة 43.9٪، وجاءت النزاعات 

ذات الطابع املايل واملتعلقة باإدارة املن�ساأة باأقل الن�سب لت�سل ٪12.2.

فم���ن خالل طبيعة النزاع���ات ال�سابقة والن�سب الت���ي ح�سلت عليها، جند باأن ه���ذه الن�سبة لي�ست 
بالب�سيط���ة، وغالبيتها تتمركز حول العالق���ات التجارية واالأوراق التجارية التي اخذت اأعلى الن�سب 

ICÉ°ûæŸG ‘ äÉYGõædG á©«ÑW
























áÑ
°ùæ

dG
























239 اجلزء اخلام�س

يف ال�سفة، والنزاعات العمالية واالإدارية التي اخذت اعلى الن�سب يف غزة. وهذه النزاعات بح�سب 
طبيعتها وحجمها، اإذا مل يتم البت فيها على وجه ال�سرعة، نظًرا لطبيعة هذه املن�ساآت التي غالبا ما 
تكون من�ساآت �سغرية، ال ميكنها اال�ستمرار يف حالة تعرث معامالتها الأي �سبب، وهذا يدعو للقول اإن 
تاخر البت يف النزاعات التجارية �سيوؤدي حتما اإىل اإ�سعاف كثري من هذه املوؤ�س�سات ولرمبا �سيوؤدي 
اإىل اإفال�سه���ا يف مرحل���ة معينة؛ ب�سبب تعرث ديونها ومت�سحقاته���ا، وهذا ما اأكدته  عدة درا�سات يف 

هذا املجال. 

فق���د اأ�سارت درا�سة اأجريت يف العام 2005 على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف �سمال ال�سفة اإىل 
اأن 56٪ منها يعاين من �سعوبات يف حت�سيل ديونها من امل�سرتين واملوزعني، وتتمثل هذه امل�سلكة يف 
ارتف���اع ن�سبة ال�سيكات الراجعة، كما اأن 79٪ منها يعاين من  طول فرتة حت�سيل الديون، ما فر�س 
عليه���ا اأعب���اًء مالية اإ�سافي���ة، على �سكل زيادات يف راأ����س املال العامل، وحتى تل���ك املوؤ�س�سات التي 
جل���اأت اإىل املحامني لتح�سي���ل م�ستحقاتها، تواجه �سعوبات يف كفاءة النظ���ام الق�سائي يف حينه، 
اإذ اإن 13٪ منه���ا تع���اين م���ن �سعف يف كف���اءة اجلهاز الق�سائ���ي.16 كما اأ�سارت درا�س���ة اأخرى اإىل 
ب���طء املحاك���م  النظامية يف اإجن���از ق�ساياها، فوجود عدد كثري من الق�ساي���ا ب�سبب تعرث كثري من 

ال�سركات، يفر�س �سرورة اإيجاد حماكم جتارية متخ�س�سة.17

وهن���ا نعود ل�سوؤالنا : هل االإج���راءات املطبقة يف املحاكم ت�سهم يف حل النزاعات ب�سهولة وي�سر دون 
اأي���ة �سعوبات؟ ووفًقا ملا تقت�سيه طبيعة عم���ل هذه املوؤ�س�سات؟ اأم هل ياأخذ االأمر فرتة طويلة؟ وهل 
الر�س���وم املفرو�سة على الق�سايا تنا�سب حجم هذه املوؤ�س�سات؟ ال �سّيما اإذا علمنا باأن معظمها يقع 
�سمن اإط���ار املن�ساآت ال�سغرية، واأن اأعباء الق�سية وتكاليفه���ا وم�ساريفها اأمام املحكمة املخت�سة 
ت�ستدعي اأحيانا تكليف حماٍم وهذا مفرو�س بح�سب القانون يف  بع�س االأحيان ليعمل على الق�سية؛ 
االأمر الذي قد يكلف اأكرث من قيمة النزاع بحد ذاته، في�سكل عبئا اإ�سافيا على املن�ساأة قد ال ي�سعفها 
يف ت�سدي���د االلتزام���ات املرتتبة عليها، مم���ا يعمل على اإرهاقه���ا مرة اأخرى، من خ���الل التكاليف 

املرتتبة على متابعة الق�سية. 

16. با�س���م مكح���ول، من�ساآت االأعمال ال�سغ���رية واملتو�سطة يف �سمال فل�سط���ني الواقع واالحتياجات، مركز بي�سان للبح���وث واالإمناء، رام اهلل- 
فل�سطني، 2005، �س40. 

17. غ�سان فرمند واآخرون، االإطار القانوين للم�ساريع ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة، رام اهلل –فل�سطني، 2006، �س 14. 
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وب�س���وؤال العين���ة امل�ستهدف���ة يف الدرا�س���ة حول �سرعة الب���ت يف الق�ساي���ا املعرو�سة اأم���ام املحاكم 
النظامية، جاءت الن�سب وفق ال�سكل رقم )10(:  

بق���راءة النتائج ال�سابقة يف ال�سكل رقم )10( ح���ول �سرعة البت يف النزاعات التجارية التي تواجه 
املن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، اأظهرت اال�ستبانة ن�سًبا غ���ري متقاربة وغري متوازنة، ولها خطورتها 
عل���ى عم���ل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة. وهذا الو�سع ينطبق على كلِّ م���ن ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة، ففي ال�سفة الغربية يرى ما ن�سبته 79.80٪ من الفئة امل�ستهدفة اأنه ال يتم البت يف النزاعات 
عل���ى وج���ه ال�سرعة واال�ستعج���ال، وكذلك االأم���ر بالن�سبة للو�س���ع يف قطاع غزة، حي���ث اإن الن�سبة 
ا، وتعزز ما اأ�سرنا اإليه م�سبًقا من البطء  متقارب���ة، وو�سلت اإىل 78.60٪، وهذه الن�سبة كبرية ج���دًّ
يف الب���ت يف النزاع���ات التجارية، التي يفرت�س اأن يتم النظر فيها عل���ى وجه ال�سرعة واال�ستعجال، 
نظًرا لطبيعتها، وهذا البطء يتنافى مع ما تقوم عليه االأعمال التجارية من ال�سرعة واالئتمان. فقد 
بلغ���ت الن�سب���ة الكلية ملن يرون اأنه ال يتم الب���ت يف النزاعات التجارية على وج���ه ال�سرعة من الفئة 
ا؛ مما يعن���ي اأن املنحنى �سيك���ون اإىل االأ�سواأ بالن�سبة  امل�ستهدف���ة 79.30٪، وه���ذه ن�سب���ة عالية جدًّ
للمن�س���اآت التجارية، وحتديدا ال�سغ���رية واملتو�سطة منها، اذا بقي احلال على ما هو عليه من تاأخر 

يف �سرعة البت يف النزاعات التجارية.

بينم���ا وعل���ى الوجه االآخر ج���اءت ن�سبة من يرون اأنه يتم البت يف النزاع���ات على وجه ال�سرعة اأقل 
بكث���ري، حي���ث بلغت يف ال�سف���ة 15.20٪ ويف قطاع غ���زة 21.40٪، وبلغ املجم���وع الكلي يف ال�سفة 
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الغربي���ة وقطاع غزة ملن ي���رون بانه يتم البت يف النزاع على وجه ال�سرع���ة 17.80٪، وهذه الن�سبة 
قليلة مبقارنتها مع ن�سبة من يرون باأنه ال يتم البت يف النزاعات على وجه ال�سرعة.

ولكـــن بنـــاء على هـــذه الن�صب، هل هناك دوافـــع تقف خلفها؟ وهل هنـــاك عقبات تقف 
اأمـــام �صرعة البت يف اإجراءات املحاكـــم بال�صكل املطلوب ال �صّيما فيما يتعلق بالنزاعات 

التجارية؟
بالرج���وع اإىل تقاري���ر جمل�س الق�ساء االأعلى ال�سادرة يف العام  2008 و 2009 فاإننا جند اأن هناك 
ن�سبة عالية من الق�سايا املرتاكمة من االأعوام ال�سابقة، على الرغم من التقدم الذي اأحرزته ال�سلطة 
الق�سائية يف �سرعة البت يف الق�سايا مقارنه باالأعوام ال�سابقة، ولعل هذا من اأبرز االأ�سباب، حيث 
بل���غ ع���دد الق�سايا الواردة اإىل املحاكم يف الع���ام 2008 »77515« ق�سية، يف حني كانت املحاكم قد 
تلق���ت يف العام 2007 ما عدده »52452« ق�سي���ة،  وهذا ما ي�سكل زيادة بالوارد مقدارها 148٪ عن 
العام ال�سابق، كما ارتفع عدد الدعاوي املف�سولة يف حماكم ال�سفة الغربية خالل العام 2008 حيث 
بل���غ 75876 ق�سي���ة، يف حني كانت قد ف�سل���ت يف العام الذي �سبق���ه يف 45660 ق�سية، وهذا يعني 

ارتفاعا بن�سبة 166٪ يف فعالية عمل املحاكم خالل العام االأخري.18   

وهنا ن�سري اإىل اأن عدد الق�سايا املرتاكمة-بح�سب جمل�س الق�ساء االأعلى-حتى تاريخ 2008/12/31 
بل���غ » 58384«، بينم���ا كان يف العام  2007 » 56715« اأي بزيادة 1669 ق�سية، وهذا قد يعود اإىل اأن 

عدد الق�سايا قد ازداد عن العام ال�سابق، هذا اإىل جانب اأ�سباب التاأجيل املختلفة.19 
ففي تقرير جمل�س الق�ساء االأعلى للعام 2008 حول اأ�سباب تاأجيل الق�سايا وتراكمها، كان من اأهم 
االأ�سباب، غياب اأحد االأطراف اأو ال�سهود بالرغم من تبلغهم موعد اجلل�سة، يليه طلب التاأجيل من 
قبل اأحد االطراف اأو كليهما ب�سبب عدم اجلهوزية، كما اأن من �سمن االأ�سباب التي �ساقها التقرير 
غي���اب القا�س���ي، والتاأجيل االإداري من قبل قلم املحكمة عند عدم توافر الن�ساب، والتاأجيل ب�سبب 

اإغالق املحكمة، حيث كانت الن�سب متفاوته يف هذا االأمر.20
االأم���ر االآخ���ر الذي ميكن اإرجاع عدم �سرعة البت يف الق�سايا ل���ه، يتمثل يف اأنه يف بع�س االأحيان ال 
يت���م االلتزام باملدد واملواعي���د واالإجراءات التي يقرها قانون اأ�س���ول املحاكمات املدنية والتجارية، 
ه���ذا اإىل جانب االأ�سباب التي تعود اإىل  اأطراف النزاع ووكالئهم، ورغبتهم يف اإطالة اأمد املحاكمة 

يف كثري من االأحيان؛ مما ينعك�س �سلًبا على �سرعة البت يف النزاعات.
18. جمل�س الق�ساء االأعلى، التقرير ال�سنوي الرابع 2008، رام اهلل – فل�سطني، 2009، �س 13.

19. املرجع ال�سابق �س 13. 14
20. لالط���الع  ح���ول هذا املو�س���وع ومعرفة الن�سب لكل �سبب من اأ�سب���اب التاأجيل؛ انظر التقرير ال�سنوي الرابع ملجل����س الق�ساء االأعلى، مرجع 

�سابق، �س 28. 
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كما مت التطرق اإىل اأ�سباب تاأجيل الق�سايا يف تقرير جمل�س الق�ساء االأعلى، حول ال�سلطة الق�سائية 
للعام 2009، فاأ�سار اإىل االأ�سباب االآتية :

�سعف اآلية التبيلغ، مما يت�سبب يف عدم ح�سور اأطراف الدعوى من ال�سهود واملدعى عليهم اأو . 1
اخلراء، ب�سبب عدم تبليغهم؛ وهذا قد ينتج عن تنقلهم وعدم معرفة اأماكن �سكناهم.

الف�س���ل يف الق�سايا املدنية اأ�سرع منها يف الق�سايا اجلزائية؛ الأن االأوىل يتوالها حمام ي�ساعد . 2
يف اتخ���اذ االإج���راءات وال�سري بالدع���وى، اأما الق�سائي���ة اجلزائية فت�سرتط وج���ود املتهم مع 

املحامي.

ع���دم ح�سور ال�سهود رغم تبلغه���م؛ ل�سعف وعي اجلمهور الأهمية ال�سه���ادة يف تنفيذ القوانني . 3
وتطبيقه���ا، ومن �سمن ما يدف���ع ال�سهود اإىل العزوف هو اإج���راءات املحكمة الطويلة، التي قد 
ت�ستدعي بع�س االأحيان ا�ستدعاء ال�ساهد يف وقت متاأخر، اأو قد يفر�س عليه العودة مرة اأخرى 

يف حال عدم كفاية الوقت. 

ان�سغ���ال الق�س���اة يف ال���دورات التدريبية واملوؤمترات والن���دوات التي ينظمه���ا جمل�س الق�ساء . 4
االأعلى.

جلوء املحامني اأو املدعني با�ستمرار اإىل تاأجيل الدعوى ال �سّيما اإذا كان موقف الدعوى �سعيًفا.. 5
عدم التزام النيابة العامة يف بع�س االأحيان باإح�سار اأطراف الدعوى؛ مما يوؤخر اإىل حدٍّ كبري . 6

الف�سل يف الق�سايا.21 
ويف تقري���ر جمل�س الق�س���اء االأعلى للعام 2009 مت االإ�سارة اإىل اأن هن���اك حت�سنا يف البت يف بع�س 
الق�سايا املرتاكمة يف بع�س املحاكم يف ال�سفة الغربية؛ مما قد يوؤدي معه اإىل تقليل ن�سبة الق�سايا 
املرتاكم���ة، حيث بلغت ن�سبة الف�سل يف الق�سايا املرتاكم���ة اأمام حماكم املو�سوع اإىل 66٪،22 ولكن 
هذا ال يعني اأن امل�سكلة مت حلها من جذورها، فما زالت ق�سايا امللفات املرتاكمة قائمة، بل اإن بع�س 
املحاكم قد تزداد23 لديها امللفات املرتاكمة عن ال�سنوات ال�سابقة ب�سبب زيادة عدد امللفات الواردة 

لها، ويف بع�س املحاكم قّلت24 ن�سبة امللفات املرتاكمة لديها.       

21. جمل�س الق�ساء االأعلى، التقرير ال�سنوي اخلام�س 2009، رام اهلل- فل�سطني، حزيران 2010، �س 144. 
22. جمل�س الق�ساء االأعلى، التقرير ال�سنوي اخلام�س 2009، رام اهلل – فل�سطني، 2010،  �س 9.

23. مث���ال عل���ى ذلك حمكم���ة نابل�س، حيث بلغت ن�سبة ف�سل املحكمة يف الق�سايا املدنية 86٪ من الق�ساي���ا الواردة، مما اأدى اإىل زيادة امللفات 
املرتاكم���ة لي�س���ل اإىل ن�سبة 11٪ لل�سنة الالحقة، ومث���ال ذلك اأي�سا حمكمة جنني، حيث بلغت ن�سبة الف�سل يف الق�سايا املدنية الواردة اإىل ٪82 
، وه���ذا اأدى اإىل زي���ادة ن�سب���ة امللفات املرتاكمة مبا معدله 16٪ لل�سن���ة الالحقة، انظر تقرير ال�سلطة الق�سائية للع���ام 2009، مرجع �سابق، �س 

.86 ،85
=24. مثال ذلك، اأن حمكمة اأريحا قد بلغ عد الق�سايا املف�سولة لديها  يف  الق�سايا املدنية يف العام 2009 105٪ ، اأي اأن املحكمة قامت بالف�سل 
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ولكن كيف يوؤثر هذا �صلباًا على املن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة؟
اإذا نظرن���ا اإىل الن�س���ب ال�سابقة، وبقاء م�سكلة امللف���ات املرتاكمة، وبالن�سب الت���ي اأ�سرنا اإليها لكل 
حمكمة من املحاكم، مع ازدياد عدد امللفات الواردة يف عدد الق�سايا، مع عدم وجود اإجراءات خا�سة 
ومتبعة للنزاعات التجارية اأمام املحاكم التجارية، وعدم وجود املحاكم التجارية املتخ�س�سة، على 
غ���رار ال���دول العربي���ة اأو حتى االأجنبية التي اأخ���ذت بهذا النوع من املحاك���م، وكان لها جدوى على 
�سعي���د ف�س النزاع���ات ب�سكل اأ�سرع، هنا نبقى اأمام م�سكلة الرتاك���م، حيث �ستبقى قائمة، يف حال 
بقي���ت احلل���ول الرتقيعية، فنحن بحاجة اإىل و�سع حلول جذرية لها، مع اأن جمل�س الق�ساء قد و�سع 

بع�س التعليمات التي ت�ساعد يف هذا املجال.25

بالتايل هذا �سيوؤدي حتما اإىل بقاء م�سكلة تاأخر البت يف النزاعات التجارية، ب�سبب �سريان اإجراءات 
التقا�س���ي العادية عليها، وخ�سوعها لذات املدد وذات االإج���راءات؛ مما يوؤدي اإىل جلوء كثري منها 
اإىل الو�سائ���ل البديلة لف�س النزاعات، وهذا ما اأثبتته عين���ة الدرا�سة حيث اأبدى ما ن�سبته ٪72.6  
م���ن املن�ساآت يف ال�سفة الغربي���ة من عينة الدرا�سة اأنهم يتبعون الو�سائ���ل البديلة لف�س النزاعات، 
بينم���ا الن�سب���ة يف غزة و�سل���ت اإىل 68.2٪، بينما �سكلت ن�سب���ة املن�ساآت ممن يتبع���ون الق�ساء يف 
ال�سف���ة 4.8٪ ويف غ���زة 6.7٪، وهذا فارق كب���ري بني الو�سائل البديلة والو�سائ���ل الق�سائية، وهذه 

الن�سبة ت�سري اإىل اأن هناك اإ�سكالية يف �سرعة البت يف النزاعات التجارية.26 

يف الق�ساي���ا ال���واردة باالإ�سافة اإىل 3٪ من املرتاكم، وكذلك فعل���ت حمكمة اخلليل حيث ف�سلت مبا يعادل 6٪ من الق�سايا املرتاكمة،  باالإ�سافة 
اإىل الق�سايا الورادة، وهنا نورد هذه املحاكم للذكر ال احل�سر. انظر تقرير ال�سلطة الق�سائية للعام 2009، مرجع �سابق، �س 60، 84.

25.  انظر حول احللول املقرتحة تقرير جمل�س الق�ساء االأعلى 2008، مرجع �سابق، �س 29.
26. اأ�س���ارت درا�س���ة اأعدها البنك الدويل اإىل اأن من �سمن املعوقات يف عمل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة هو اأداء الق�ساء حيث اأو�سحت ن�سبة 
43٪ تاثرها باأداء الق�ساء. كما اأ�سارت درا�سة اأخرى اإىل اأن �سعف اجلهاز الق�سائي يف معاجلة الدعاوي واالإجراءات، انظر يف ذلك عبد الفتاح 

ن�سر اهلل وغازي ال�سوراين،امل�سروعات ال�سغرية يف فل�سطني:واقع وروؤية نقدية، غزة –فل�سطني، 2005، �س20.

=
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ما هي اأ�صباب تف�صيل الو�صائل البديلة لف�ص النزاعات؟
وبح�س���ب نتائج اال�ستبان���ة فاإن من اأهم اأ�سباب تف�سي���ل هذه املن�ساآت اللج���وء اإىل الو�سائل البديلة 
�سهولة االإجراءات، و�سرعة الف�سل يف النزاعات، وتقلي�س النفقات، حيث كانت النتائج على النحو 

االآتي: ال�سكل رقم )11(.

بق���راءة هذه النتائج يف ال�سكل رقم )11( يتبني اأن اأ�سب���اب تف�سيل الو�سائل البديلة متحورت حول 
�سهول���ة االجراءات، و�سرعة الف�سل، وتقلي�س النفقات، وهي االأم���ور التي يحتاج اإليها اأي م�ستثمر 
اأو من�ساأة، �سواء اأكانت �سغرية اأم متو�سطة احلجم؛ كون املن�ساأة قد تواجه اأثناء حياتها العديد من 
امل�ساكل �سواء التجارية اأو العمالية اأو اجلزائية، حيث اأ�سار ما ن�سبته34.60٪  يف ال�سفة الغربية من 
جمتمع الدرا�سة اأنه���م يف�سلون الو�سائل البديلة؛ ل�سهولة االإجراءات، وجاءت الن�سبة يف غزة اأعلى 

منها، حيث و�سلت الن�سبة اإىل 46.50٪، وكان املجموع لكل من ال�سفة الغربية وغزة ٪39.50.

بينم���ا اأفاد ما ن�سبته 32.5٪ من جمتمع الدرا�سة يف ال�سفة الغربية اأنهم يف�سلون الو�سائل البديلة 
ل�سرع���ة الف�س���ل يف الق�سية حيث ج���اءت يف املرتبة الثانية، بع���د �سهولة االإج���راءات، بينما كانت 
الن�سب���ة اأعلى م���ن مثيلتها يف ال�سفة حيث و�سلت الن�سبة اإىل 35.90٪، وكان جمموع الن�سبة يف كل 
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من ال�سفة الغربية وغزة٪33.90 . 

وجاء ال�سبب الثالث للجوء للو�سائل البديلة باأقل الن�سب، وهو املتعلق بتقلي�س النفقات، حيث كانت 
الن�سب���ة يف ال�سفة الغربي���ة5.80٪ ، بينما كانت الن�سبة يف غزة اأعلى منها يف ال�سفة، حيث و�سلت 

الن�سبة اإىل 12.4٪، وكان املجموع يف كل من ال�سفة وغزة ما ن�سبته ٪8.50.

كما متثلت االأ�سباب االأخرى التي يتم اللجوء فيها اإىل الو�سائل البديلة يف "الو�سع االجتماعي، الدقة 
يف احلكم والعدالة، العائلية، املحافظة على العالقة مع الزبائن، الق�ساء غري فاعل، اكرث اخالقية 
وعائلية، غياب ال�سلطات التنفيذية"، حيث كانت جممل ن�سبتها يف ال�سفة الغربية 27.10٪  بينما 

يف غزة و�سلت الن�سبة اإىل 5.30٪، وكان املجموع يف كل من ال�سفة الغربية وغزة ٪18.00.

مدى احلاجة للمحاكم التجارية املتخ�ص�صة يف فل�صطني

اإن الن�صـــب ال�صابقـــة والعر�ص ال�صابق يقودنا اإىل ال�صـــوؤال االأهم وهو هل نحن بحاجة 
اإىل حماكم جتارية متخ�ص�صة؟؟

اإّن وج���ود هذا العدد وهذا الكم من الق�سايا �سيوؤدي بالت���ايل اإىل اعتبار الق�سايا التجارية كغريها 
م���ن الق�ساي���ا، وتطبق عليها ذات االإج���راءات التي تطبق على غريها م���ن الق�سايا املدنية، وال يتم 
و�سع اإجراءات تقا�سي خا�سة بها لتحقيق الغر�س املرجو منها، وال يتم مراعاة �سرورة البت فيها، 
عل���ى وج���ه ال�سرعة كما هو مفرت�س وفًقا للقوانني واالأعراف الت���ي تعتر اأن االأعمال التجارية تقوم 
اأ�سا�ًسا على ال�سرعة واالئتمان، بالتايل يجب البت يف النزاعات التي تتعلق فيها على وجه ال�سرعة، 
حت���ى يتم من���ح هذه املن�ساآت نوًعا من الثق���ة، هذا اإىل جانب منح امل�ستثم���ر االأجنبي واملحلي الثقة 
للعم���ل يف ه���ذه البيئة، كون اأول �سيء ينظر اإليه امل�ستثمر ه���و النظام الق�سائي ومدى كفاءته، وكما 
اأ�سرن���ا، ف���اإن عدم توخي ال�سرعة يف البت يف االإجراءات ي���وؤدي اإىل عزوف كثري من املن�ساآت وعدم 

جلوئها اإىل الق�ساء، مقابل تف�سيل الو�سائل البديلة لف�س النزاعات، كما اأ�سرنا م�سبقا.27

وحت���ى تك���ون النتائج قريبة من الواقع، وحت���ى ال تكون التو�سية باإن�ساء حماك���م جتارية قائمة على 
جم���رد اعتب���ار اأو راأي �سخ�سي للباحث، توجهن���ا لعينة الدرا�سة ب�سوؤال من خ���الل اال�ستبانة وكان 
ن����س ال�سوؤال : »هل توؤي���د اإن�ساء حماكم جتارية متخ�س�سة؟«، حيث كانت النتائج على النحو االآتي 

وفق ال�سكل االآتي: ال�سكل رقم )12(.

27. انظر �س 241.231 من هذه الدرا�سة.
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ه���ذه الن�س���ب وهذه النتائج يف ال�س���كل رقم )12( تبني م�سداقية ما اأ�سرن���ا اإليه م�سبًقا حول جلوء 
املن�ساآت وتف�سيلها للو�سائل البديلة على الو�سائل الق�سائية، ولالأ�سباب التي ذكرناها اآنًفا، املتعلقة 
ب�سهول���ة االإج���راءات، و�سرع���ة الف�سل يف الق�سية، وتقلي����س النفقات، ه���ذا اإىل جانب رغبتها يف 

اإن�ساء حماكم جتارية، ل�سهولة اإجراءاتها و�سرعة البت يف النزاعات املعرو�سة اأمامها. 

اأظه���رت النتائج ال�سابقة اأن ما ن�سبته 87.30٪ من عينة الدرا�سة يف ال�سفة الغربية يوؤيدون اإن�ساء 
املحاك���م التجارية املتخ�س�سة، بينم���ا و�سلت الن�سبة يف غزة اإىل 69.40٪، حيث و�سل املجموع يف 
كل من ال�سفة وغزة اإىل 80.00٪، بينما اأبدى 20.00٪ من عينة الدرا�سة يف كل من ال�سفة وغزة، 

عدم تاأييدهم الإن�ساء املحاكم التجارية املتخ�س�سة.

وحتـــى تكتمـــل ال�صـــورة ال بـــد لنا مـــن احلديـــث حـــول املحاكـــم التجاريـــة املتخ�ص�صـــة واأهميتها 
للمن�صـــاآت ال�صغـــرية واملتو�صطـــة وقطـــاع االأعمال ب�صـــكل عام، وهل جلـــاأت الدول لهـــذا النوع من 

املحاكم فعل؟؟

تتجه االأنظمة الق�سائية العاملية نحو التخ�س�س يف الق�ساء، واإن ظل بع�سها قائًما على مبداأ الوحدة 
واالزدواجي���ة، فاأ�سبح���ت بع�س ال���دول تخ�س�س حماكم لالأح���داث، واأخرى للنظ���ر يف النزاعات 
العمالي���ة، واأخرى للبت يف الق�سايا التجارية، وحتى يف الو�سع الفل�سطيني مت الحقا افتتاح املحاكم 
املتعلقة بجرائم الف�ساد، وفقا لقانون هيئة مكافحة الف�ساد املعدل رقم 7 ل�سنة 2010 املعدل لقانون 
الك�سب غري امل�سروع رقم 1 ل�سنة 2005، وهذا هو الو�سع ال�سحي وهذه هي ال�سور الغالبة وال�سائعة 
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ملبداأ التخ�س�س يف الق�ساء.

اإن نزوع العديد من الدول يف الوقت احلا�سر نحو تخ�سي�س حماكم جتارية ياأتي يف �سياق �سباقها 
املحموم على االن�سمام اإىل االأ�سواق الدولية املفتوحة، واالن�سمام ملنظمة التجارة العاملية؛ بغية خلق 
بيئة ا�ستثمارية مالئمة ال�ستقطاب روؤو�س االأموال الدولية، وت�سجيع القطاع اخلا�س على اال�ستثمار 

يف خمتلف املجاالت دون تردد.

 لق���د اأدرك���ت الدول اأن ت�سجي���ع اال�ستثمارات ال يتمث���ل يف الت�سهيالت ال�سريب���ة واجلمركية، ومنح 
احلوافز وال�سمانات القانونية فح�سب، بل ال بد من بناء اأج�سام اأو كيانات متنح الثقة لقطاع رجال 
االأعم���ال وامل�ستثمرين يف حماية اأموالهم امل�ستثمرة وكفالته���ا، يف حالة التنازع عليها، فكانت فكرة 
اإن�س���اء حماك���م جتارية تنظر يف هك���ذا منازعات تتميز ب�سرعة الف�س���ل يف الدعاوى، كون االأعمال 

التجارية اأ�سال قائمة على مبداأي ال�سرعة واالئتمان.28 
اإن م���ن �س���اأن ه���ذه املحاك���م اأن حتل الكث���ري من امل�س���اكل التي تتاأخر ع���ادة يف املحاك���م النظامية 
)العادية(، اإ�سافة اإىل تخ�س�س الق�ساة يف املحاكم التجارية للنظر يف ق�سايا ذات طبيعة جتارية 
بحت���ة، ففي ظل تعقي���د اأمناط التجارة الدولية، وكرثة اإ�سكاالته���ا؛ كان ال بد من خلق كادر ق�سائي 

موؤهل ومدرب قادر على �سياغة حلول ق�سائية ناجعة.
لق���د �سع���ت دول عديدة يف الفرتة االأخ���رية اإىل فكرة التخ�سي�س )اخل�سخ�س���ة( فوجدت نف�سها 
اأم���ام عقب���ات متثلت يف غي���اب املحاكم التجاري���ة املتخ�س�سة، وه���ذا بدوره ي���وؤدي اإىل بطء عمل 
املحاك���م النظامية القائمة، فيما يت�سل بف�س املنازعات التجارية، اإ�سافة اإىل �سعوبة اإثبات حقوق 
الدائن���ني واإقرارها، وعدم جناع���ة الت�سريعات التجاري���ة املعمول بها، �سواء تل���ك املتعلقة باأن�سطة 

التجارة االإلكرتونية اأو مبحاربة االحتكار.
وتنبع اأهمية هذا النمط من املحاكم من �سرورة دفع القطاع اخلا�س لال�ستثمار، وامل�ساركة الفعالة 
يف تنمي���ة االقت�س���اد الوطني، وزي���ادة ن�سيبه يف الناجت املحل���ي، وت�سجيع امل�ستثمري���ن ال�سغار يف 
امل�سارك���ة باالأ�س���ول املنتجة؛ نظ���ًرا ملا توفره لهم املحاك���م التجارية من ثقة وائتم���ان على م�ستقبل 
اأمواله���م امل�ستثم���رة، التي مل يعد يطول اأم���د حت�سيلها من االآخرين، يف حال���ة اأن وقع نزاع عليها، 
ولثقتهم باأ�سخا�س الق�ساة الذين �سينظرون يف منازعاتهم؛ كونهم موؤهلني للنظر فيها. ناهيك عن 
اأث���ر ذل���ك يف ت�سجيع راأ�س املال االأجنبي على القدوم لال�ستثم���ار يف اإقليم الدولة، االأمر الذي يزيد 

فر�س العمل والت�سغيل للمواطنني، ويوفر اخلدمات لهم وللم�ستثمر يف الوقت والتكلفة املنا�سبة.

له���ذا، تعال���ت يف الفرتة االأخرية اأ�سوات رج���ال االأعمال وامل�ستثمرين يف اأكرث م���ن دولة يف العامل، 
28. غ�سان فرمند واآخرون، االإطار القانون للم�ساريع ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة، رام اهلل - فل�سطني، �س 14.
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فمث���ال يف ال�سعودي���ة، الت���ي كانت تخ�سع النظ���ر يف الق�ساي���ا التجارية للمحاك���م ال�سرعية التابعة 
لدي���وان املظ���امل ولي�س ل���وزارة العدل )اأو جمل����س الق�ساء كم���ا يف بع�س ال���دول(، وتكد�ست اأمام 
املحاك���م ال�سرعي���ة ق�ساي���ا جتارية مبلي���ارات الرياالت، كما ق���ال متخ�س�سون يف جم���ال التجارة 
واالقت�س���اد اإن 55٪ م���ن النزاعات املنظورة يف ديوان املظامل ه���ي ق�سايا جتارية، ويتوقع دخول ما 
يق���ارب 15 األف ق�سية جديدة اإىل ال�سوق، مع دخول �س���ركات التاأمني و�سركات االأ�سهم. واإزاء هذا 
الواقع جاءت املطالبات ب�سرورة ا�ستحداث حماكم جتارية متخ�س�سة قادرة على التعامل مع هذه 
امللف���ات، هذا من منطل���ق اجلزم بعجز الق�ساء ال�سرعي اأو بطئه الكب���ري يف �سياغة حلول ق�سائية 
مر�سي���ة للخ�سوم.29 وبالفعل ا�ستدرك جمل�س الوزراء ال�سعودي االأمر واأ�سدر قراًرا يق�سي باإن�ساء 
حماك���م جتاري���ة متخ�س�سة،30 ومت اإن�ساء ه���ذه املحاكم يف العام 2010 بقرار م���ن املجل�س االأعلى 
للق�ساء ال�سعودي، حيث مت اإن�ساء حمكمة جتارية يف مدينة الريا�س، والدمام، وجدة، واإن�ساء دوائر 
ق�سائي���ة موؤلفة من ثالثة ق�ساة؛ للنظر يف الق�سايا التجاري���ة يف املحاكم العامة، يف بع�س املناطق 

يف اململكة.31 

كم���ا اأن العدي���د من الدول خطت هذه اخلطوة  نحو اإن�ساء حماك���م جتارية متخ�س�سة، ومنها على 
�سبيل املثال ال احل�سر: 

اأ.  املحاكم التجارية يف م�صر:
ا�ستحدث���ت ه���ذه املحاكم يف م�س���ر مبوجب القانون رق���م 120 ل�سنة 2008، باإ�س���دار قانون اإن�ساء 
املحاك���م التجارية، وهو الت�سري���ع الذي يحدد اخت�سا�ساتها وت�سكيلها، كم���ا ينظم امل�سائل املتعلقة 
به���ا، وي�سدر وزي���ر العدل القرارات الالزم���ة لتنفيذ اأحكام القانون، وتن�س���ئ كل حمكمة يف نطاق 
دائرة اخت�سا�ساتها حمكمة ت�سمى املحكمة االقت�سادية، يندب لرئا�ستها رئي�س مبحاكم اال�ستئناف 
مل���دة �سنة قابل���ة للتجديد، ويكون ق�ساتها من ب���ني ق�ساة املحاكم االبتدائي���ة وحماكم اال�ستئناف. 
ا اأ�سيال للمحكمة االقت�سادية يف نظر الدعاوي اجلنائية  كما ا�ستحدث امل�س���ّرع امل�سري اخت�سا�سً
النا�سئ���ة عن العديد من اجلرائم واجلنح االقت�سادية املن�سو�س عليها يف 17 قانوًنا منها اجلرائم 
ال���واردة يف قانون �سوق راأ�س املال، واجلرائم الواردة يف حماي���ة امل�ستهلك، وغريها، ويحق للدوائر 
االبتدائي���ة والدوائ���ر اال�ستئنافي���ة باملحاك���م االقت�سادي���ة، اأن ت�ستعني براأي من ت���راه من اخلراء 
املتخ�س�س���ني، ويكون الطع���ن يف االأحكام ال�سادرة م���ن الدوائر االبتدائي���ة باملحاكم االقت�سادية 
29. انظ���ر �سحيفة الوطن ال�سعودية على الرابط: www.al-watan.com/data/20051115/index.asp?content=ecs5 مت الدخول 

اإىل الرابط بتاريخ 2010/11/12
30. انظر �سحيفة الوطن،  املرجع ال�سابق.

31. انظ���ر الرابط االآت���ي: http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3445&id=139131  مت الدخول 
اإىل الرابط االإلكرتوين بتاريخ 2010/11/12. 
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اأمام الدوائر اال�ستئنافية بتلك املحاكم دون غريها.32 

ب.  املحاكم التجارية يف املغرب:
اأن�سئت املحاكم التجارية منذ العام 1997، وت�سم حماكم جتارية وحماكم ا�ستئناف جتارية، ويوجد 

يف املغرب 8 حماكم جتارية، و3 حماكم ا�ستئناف جتارية.33 

ويف فل�سط���ني، ف���اإن قانون ت�سكيل املحاكم النظامية رقم )5( ل�سن���ة 2001 مل يت�سمن يف ثناياه اأي 
ذك���ر اأو اإ�سارة الإن�س���اء حماكم جتارية متخ�س�س���ة، ليظل للمحاكم النظامي���ة )ال�سلح، البداية( 
�سالحي���ة النظر يف املنازع���ات التجارية اأيا كانت وفقا لقانون اأ�س���ول املحاكمات املدنية والتجارية 

رقم )2( ل�سنة 2001 وتعديالته.

اإن الناظر حلالة الق�ساء الفل�سطيني، على الرغم من التقدم يف اأجندة ال�سلطة الق�سائية، يجده يف 
و�سع ال يح�سد عليه، حيث البطء يف االإجراءات، على الرغم من التقدم يف بع�س املحاكم يف �سرعة 
الب���ت، وقلة ع���دد الكار الق�سائي م���ن جانب اآخر، عل���ى الرغم من التعيينات اجلدي���دة يف الكادر 
الق�سائي مقارنه بال�سنوات ال�سابقة، وتراكم الق�سايا اأمام الق�ساء، م�سى على الكثري منها �سنوات 
دون حل،34 هذا الواقع ال ي�سجع بحال امل�ستثمرين، ورجال االأعمال الوطنيني واالأجانب على الدخول 
اإىل ال�سوق الفل�سطيني، علًما باأن معظم امل�ستثمرين الوطنيني هم من اأ�سحاب امل�ساريع وال�سركات 
ال�سغ���رية واملتو�سطة احلجم؛ ما يوؤدي اإىل �سل هذه امل�ساريع ذات احلجم املحدود اأ�سال، والقائمة 

على املبادرة ال�سخ�سية.

لق���د خطت ال�سلطة الوطنية بع�س اخلطوات امل�سجعة للبيئ���ة اال�ستثمارية يف فل�سطني، لكن مل تكن 
كامل���ة، ومل تعقبه���ا خطوات اأخرى، منها قيام جمل����س الق�ساء االأعلى بو�س���ع تعليمات حول اآليات 
ال�س���ري يف اإجراءات الدعوى لتقلي�س اإجراءات التقا�س���ي، ومنها التعيينات الق�سائية على الكادر، 
وا�ستحداث بع�س املحاكم، كاملحاكم املتخ�س�سة يف جرائم الف�ساد، وهناك قانون ت�سجيع اال�ستثمار 
في���ه بع�س اجلوانب احل�سن���ة، لكن ولغاية تكري�س احلف���اظ على هذه اجلوان���ب؛ كان على ال�سلطة 
الفل�سطيني���ة ا�ستحداث موؤ�س�سات ق�سائية فاعلة ومطمئنة للم�ستثمرين الوطنيني واالأجانب �سغاًرا 
32. حمم���د خليف���ة، اإبراهيم اأبو هنط�س، معهد ما�س، تقييم البيئة القانونية للمن�ساآت ال�سغرية جدا وال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، 2009، 

�س43. 
33. املرج���ع ال�ساب���ق، �س 43. وهناك بع�س الدول العربية اأي�سا جل���اأت اإىل املحاكم التجارية منها ال�سعودية واليمن، انظر  حول اإن�ساء املحاكم 
التجارية يف اليمن اخت�سا�ساتها والت�سريعات ال�سادرة لتنيظم عملها، جملة التحكيم،الق�ساء التجاري  �سعوبات الفاعلية ومقرتحات التفعيل،  
الع���دد 51، اي���ار 2004، �س 4 -20. انظر اأي�سا، عبد النا�سر نعمان حممد احل���اج، اأ�سباب الق�سور يف اأداء الق�ساء التجاري للق�سايا التجارية 

وامل�سرية، جملة حتكيم، العدد 52، حزيران 2004، �س 8 -13.
34.  راج���ع يف ذل���ك تقرير ال�سلطة الق�سائية لالأعوام2007،  2008 و2009 والتي تعطي �س���ورة وا�سحة الأ�سباب تاأجيل الق�سايا وعدد الق�سايا 

املرتاكمة يف املحاكم واأ�سباب تراكمها.
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كان���وا اأم م���ن اأ�سحاب امل�ساري���ع ال�سخمة، فكان ال بد م���ن تخ�سي�س الق�س���اء التجاري واملحاكم 
التجاري���ة، مبا يلبي متطلب���ات ال�سوق ويوفر عن�سري ال�سرعة واالئتمان، وبخا�سة يف ظل البطء يف 
االإج���راءات وتاأجي���ل العديد من الق�ساي���ا وتراكم بع�سها االآخر، كان ال ب���د اأي�سا من ت�سريع قانون 
اأ�سول حماكمات جتارية يالئم هذا النمط من املحاكم، وين�سجم مع خ�سو�سية التعامل مع طبيعة 

النزاعات التجارية.

اإن الباحث يف االأجندة االقت�سادية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يجد فيها نزوًعا نحو تبني اقت�ساد 
ال�س���وق والن���اأي عن االقت�س���اد املركزي املخطط، حيث ق�س���ت املادة )21( من القان���ون االأ�سا�سي 
املعدل ل�سنة 2003 35 باأن النظام االقت�سادي يف فل�سطني يقوم على اأ�سا�س مبادئ االقت�ساد احلر. 
كم���ا قامت ب�سن قان���ون للمدن واملناطق ال�سناعية احلرة، حيث ت�سع���ى بخطوات حثيثة والتفاو�س 
لالن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية، اإن كل هذا يحتم عليها تاأ�سي�س حماكم جتارية متخ�س�سة، 
وموؤ�س�س���ات حتكي���م فاعل���ة، ون���رى اأن هذه اخلط���وة كان يجب تنفيذه���ا قبل املبا�س���رة باإجراءات 
االنخراط يف �سرك االقت�ساد احلر؛ الأن امل�ستثمر ال يهمه طبيعة النظام االقت�سادي بقدر ما يهمه 
ما يقدمه هذا النظام من فر�س ا�ستثمارية له، و�سمانات للحفاظ على اأمواله امل�ستثمرة، والتي من 
اأهمه���ا املوؤ�س�سات التي �ستتوىل الف�سل يف منازع���ات ا�ستثماراته، ومدى قوتها وقابليتها للف�سل يف 
املنازعات، واأي�سا مدى فعالية القوانني التي ت�ستند اإليها يف البت بتلك املنازعات، والقوانني االأخرى 
املرتبط���ة باملو�سوع كالقانون املدين، وقان���ون التجارة، وهل يحتوي هذا االأخري على قواعد متقدمة 
وم�سجع���ة فيما يت�سل مب�سائل االعتم���ادات امل�ستندية، واالأوراق التجاري���ة، والتاأجري التمويلي، وما 
�سابه اأم ال، كل ذلك يحتاج اإىل عملية مراجعة جادة وحقيقية من قبل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية؛ 
بغية خل���ق مناخ مالئم للبيئة اال�ستثمارية، وحماية اأ�سح���اب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، الذين 
اأدى ببع�سه���م حال الب���الد ال�سيا�سي���ة واالقت�سادية والق�سائي���ة اإىل غلق م�ساريعه���م، ومنهم من 
راح يبح���ث عن بيئ���ة ا�ستثمارية اأخرى خارج الب���الد؛ االأمر الذي اأّثر �سلًبا عل���ى قطاع ال�سناعات 

الفل�سطينية النا�سئة، واأدخل االقت�ساد الوطني وم�ساريع التنمية يف حالة اإرباك.36
ولي�س اأدّل على اأهمية ان�ساء املحاكم التجارية من النتائج التي اأظهرتها اال�ستبانة حيث و�سلت ن�سبة 
م���ن يوؤي���دون اإن�ساء حماكم جتارية اإىل 80.0٪ من عينة الدرا�س���ة، ولي�س اأدّل على ذلك اأي�سا مما 
اأظهرته نتائج اال�ستبانة حول اأهم االأ�سباب لتاأييد اإن�ساء املحاكم التجارية، حيث كان ال�سبب االأهم 
اأن اإن�س���اء املحاكم التجارية يوؤمن وجود ق�ساة متخ�س�سني، وه���و ما تفتقده املحاكم الفل�سطينية، 
حي���ث بلغ���ت الن�سبة يف ال�سفة الغربي���ة 40.9٪، بينما بلغت الن�سبة يف غ���زة 53.6٪، وهذا اإن دّل 
على �سيء، فاإمنا يدل على اأن هناك وعًيا، لدى املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، ب�سرورة وجود ق�ساء 

35. الوقائع الفل�سطينية: عدد ممتاز، تاريخ 2003/3/19، �س 5.
36. غ�سان فرمند واآخرون، مرجع �سابق، �س 15.
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متخ�س����س، وم���ا يفرزه ه���ذا التخ�س�س من اأهمية، عل���ى �سعيد ف�س النزاع���ات التجارية، الذي 
ينعك����س بدوره على هذه املن�س���اآت ب�سرعة البت يف النزاع، وقدرة القا�س���ي على حل النزاع واإدارته 
بكف���اءة عالية، وج���اء يف املرتبة الثانية ال�سب���ب املتعلق ب�سرعة البت يف النزاع���ات التجارية، حيث 
بلغت الن�سبة يف ال�سفة الغربية 35.9٪ بينما يف غزة كانت النتيجة اأعلى منها يف ال�سفة ٪40.80. 
اأم���ا االأ�سب���اب االأخرى فكانت اأقل، حيث بل���غ جممل الن�سبة يف ال�سف���ة 16.80٪، بواقع 23.20 ٪ 

لل�سفة و5.60٪ لغزة، وال�سكل التايل يو�سح هذه الن�سب: ال�سكل رقم )13(.
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املبحث الث�ين
الو�س�ئل البديلة لف�ص املن�زع�ت التج�رية يف املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة

ا؛ وذلك لتلبية متطلبات  اأ�سب���ح اللجوء للو�سائل البديلة لف�س النزاع���ات يف وقتنا احلايل اأمًرا ملحًّ
االأعم���ال احلديثة، التي مل تعد املحاكم قادرة على الت�سدي لها ب�سكل منفرد، فمع التطور امل�ستمر 
يف التج���ارة واخلدمات، وم���ا نتج عن ذلك من تعقيد يف املعامالت، وحاج���ة اإىل ال�سرعة والفعالية 
يف الب���ّت يف اخلالفات النا�سئة، وتخ�س�سية من قبل م���ن ينظر بهذه اخلالفات اأو ي�سهم يف حّلها؛ 
ن�ساأت احلاجة لوجود اآليات قانونية ميكن لالأطراف من خاللها حل خالفاتهم ب�سكل �سريع وعادل 

وفّعال، مع منحهم مرونة وحرية ال تتوافر عادة يف املحاكم العادية، اأو يف الق�ساء النظامي. 37    

ف���ال عج���َب اإًذا اأن تلق���ى الو�سائل البديلة لف����س النزاع���ات اهتماًما متزايًدا عل���ى �سعيد خمتلف 
االأنظم���ة القانوني���ة والق�سائية؛ وذلك ملا توفره هذه االأخرية من مرونة و �سرعة يف البت، واحلفاظ 

على ال�سرية، وما ت�سمنه من م�ساركة االأطراف يف اإيجاد احللول لنزاعاتهم.
وهن���ا ال ب���د من التذكري ب���اأن قانون اأ�س���ول املحاكمات املدني���ة والتجارية الفل�سطيني ق���د اأ�سار يف 
ثناي���اه، وحتديًدا يف املادة 68 من���ه اإىل الت�سوية الق�سائية، واإمكانية اأن يق���وم القا�سي بالتوفيق ما 
بني اخل�سوم يف نزاع ما، دون النظر يف مو�سوع النزاع، وكل ما يقوم به هو حماولة التوفيق ما بني 
االأطراف يف هذا النزاع، ويكون اتفاق اخل�سوم بناًء على حم�سر موقع من الطرفني ومن القا�سي، 
ويك���ون ل���ه قوة ال�سند التنفيذي، على اأن ذلك ال يجحف بحق اخل�سوم، اإذا مل  يتم االتفاق على كل 

الق�سايا املختلف عليها يف النزاع.38
وهذا اأي�سا ما اأكدته املادة 118 من ذات القانون، باأنه يجوز لالأطرف، يف حال اتفاقهم على نقاط 
معينة، ت�سليم حم�سر االتفاق للمحكمة، ويكون لهذا املح�سر قوة ال�سند التنفيذي. كما اأقر القانون 

باإمكانية اإيقاع امل�ساحلة اأثناء ال�سري يف الدعوى، ويف اأية حالة تكون عليها الدعوى. 
لق���د كان الق�س���اء منذ القدم -وال يزال- الو�سيلة االأ�سا�سية حل���ل النزاعات، لكن مع تطور ظروف 
التجارة واال�ستثمار الداخلي والدويل اأخذت تن�ساأ اإىل جانب الق�ساء و�سائل اأخرى حل�سم املنازعات 
وف�سه���ا، وبذل���ك ظه���رت الو�سائ���ل البديلة لف����س املنازعات باأنواعه���ا املختلفة،  فظه���ر التحكيم 
وتط���ور مع تطور التجارة الدولي���ة والتوظيفات الدولية، حتى و�سل بتط���وره اإىل اإجراءات املحاكمة 
الت���ي اقرتبت كثرًيا من اإجراءات املحاكمات الق�سائية، ث���م ب�سكلياته التي قربته اأكرث من املحاكم 

http://droitcivil.over-blog.com/ :37. اأحم���د اأن���وار ناجي، مدى فعالي���ة الو�سائل البديلة حلل املنازعات وعالقته���ا بالق�ساء، انظر الرابط االآت���ي
 .article-7211899.html   مت الدخول اإىل املوقع بتاريخ 2010/11/12.

38.  مادة 68 وما بعدها من قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني رقم 2 ل�سنة 2001.



253 اجلزء اخلام�س

الق�سائية، ثم ج���اءت املعاهدات الدولية لتح�سنه وحت�سن اأحكام���ه، واإىل جانب التحكيم ظهرت 
ا وهو اأقدم من عدالة الدولة. الو�ساطة والتوفيق، وهذا ال�سكل من العدالة قدمي جدًّ

 ف���اإذا كانت الو�ساطة تتم يف ال�سابق ب�سكل ب�سيط قائم على اإ�سالح ذات البني، ونابعة من العادات 
والتقالي���د ال�سائ���دة يف املجتمع، فقد كان���ت مطبقة يف العهد القدمي يف فرن�س���ا مبفهوم امل�ساحلة، 
وا�ستخدم���ت من جديد بع���د الثورة الفرن�سية ع���ام 1789، وقد ظهرت يف الوالي���ات املتحدة خالل 
االأع���وام 1965-1970 ، واأدخلت الو�ساطة العائلي���ة اإىل فرن�سا بتاأثري من و�سطاء مقاطعة الكيبيك 
يف كن���دا، واأع���د القان���ون العام اأول قان���ون يتعل���ق يف ه���ذا املو�س���وع يف 1973/1/3، وتبعه قانون 

1976/12/24 الذي مت مبوجبه تعيني و�سيط اجلمهورية.39 

فما هي الو�صائل البديلة لف�ص املنازعات التجارية؟ وماذا يق�صد بها؟
الو�سائل البديل�ة لف��س املنازع�ات، ADR Alternative Dispute Resolution اأو الطرق املنا�سبة 
لف�س املنازعات كما ت�سمى يف الوقت احلا�سر Resolution Appropriate Dispute، ويعر عنها 
اأحياًنا ب�"ف�س املنازعات" Dispute Resolution،40 ويق�سد بها اأي و�سيلة يتم بوا�سطتها اللجوء 
اإىل ط���رف ثالث حماي���د، بدل اعتماد الدع���وى الق�سائية؛ وذلك من اأجل تقري���ب وجهات النظ،ر 

واإبداء االآراء اال�ست�سارية التي تتيح الو�سول للحل بهذه الو�سيلة.41
ا عن الق�ساء العادي عند ن�سوء خالف بينهم،   ويق�سد بها االآليات التي تلجاأ اإليها االأطراف، عو�سً
بغية التو�سل حلل لذلك اخلالف، وبذلك يخرج التقا�سي عن اإطار هذا التعريف، اإذ ال يعد و�سيلة 
بديلة حلل اخلالفات بل و�سيلة اأ�سيلة، اإذ اإن االأ�سل يف االأطراف اللجوء اإىل املحاكم، وحماولة حل 
اخلالف���ات التي بينهم عر التقا�سي يف حال ن�سوء خ���الف بينها. وعلى الرغم من ذلك، فقد اأدى 
ازدي���اد جلوء املتنازعني اإىل هذه الو�سائل يف الفرتة االأخرية اإىل-عدم جواز- ت�سمية تلك الو�سائل 
ب� »البديلة«؛ ذلك اأن كرثة اللجوء اإليها اأدت اإىل حتّولها يف كثري من االأحيان اإىل و�سائل اأ�سيلة يلجاأ 

لها االأطراف ابتداًء.42  
ولي����س اأدّل عل���ى ذلك مم���ا اأظهرته نتائ���ج اال�ستبانة حول اللج���وء اإىل الو�سائل البديل���ة والو�سائل 
الق�سائي���ة، حي���ث اأظه���رت النتائج اأن املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة تف�سل اللج���وء اىل الو�سائل 

39. انظر الرابط االإلكرتوين االآتي: http://droitcivil.over-blog.com/article-7211899.html تاريخ دخول املوقع: 2010/9/5.
http://droitcivil.over-blog. :40. اأحم���د اأنوار ناجي، م���دى فعالية الو�سائل البديلة حلل املنازعات وعالقتها بالق�ساء، انظر الرابط االآتي

com/article-7211899.html  مت الدخول اإىل املوقع بتاريخ 2010/11/22.
http://www. ،ا 41. حمم���د اأحم���د القطاونه، الو�ساطة، يف ت�سوية النزاعات املدنية، ر�سالة ماج�ست���ري، جامعة موؤته، 2008، �س 5. انظر اأي�سً

tahkeem.com/adr.htm تاريخ الدخول اإىل الرابط 2010/8/26 . 
42. مرك���ز حتكيم، الو�سائل البديلة حلل املنازعات التجارية، انظ���ر الرابط االآتي: http://www.tahkeem.com/adr.htm تاريخ الدخول 

اإىل املوقع 2010/8/26.
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البديل���ة يف ف����سّ نزاعاتها، حيث بلغ���ت الن�سبة يف ال�سفة الغربية ح���وايل 72.60٪، بينما يف غزة 
68.20٪.  وتع���ّد ه���ذه الن�سب���ة عالية، علًما ب���ان متو�سط اللج���وء اىل الو�سائل البديل���ة يف كل من 
ا اإذا قارناه���ا بن�سبة املن�ساآت التي تف�سل  ال�سف���ة وغزة بلغ 70.80٪، وه���ذه الن�سبة هي كبرية جدًّ
الذه���اب اإىل املحاك���م، حيث بلغت الن�س���ب يف ال�سفة الغربية 4.80٪، بينم���ا يف غزة بلغت الن�سبة 
6.70٪ ومتو�س���ط الو�سع يف ال�سفة وغزة بلغ 5.60٪، وه���ذا موؤ�سر خطري. اأما املن�ساآت التي تلجاأ 
اإىل الو�سائ���ل الق�سائية والبديلة مًعا فقد كان���ت الن�سبة يف ال�سفة الغربية 22.60٪، بينما يف غزة 

25.10٪، واملجموع الكلي 23.70٪. وال�سكل االآتي يو�سح ذلك: ال�سكل رقم )14(.

واإذا ناق�سنا اأ�سباب تف�سيل اأ�سحاب املن�ساآت للو�سائل البديلة على الق�سائية، جند اأن اأول �سبب هو 
�سرع���ة الب���ت يف هذه الق�سايا يف الو�سائل البديلة، على النقي�س من  الطرق الق�سائية التي تو�سف 
بطول اأمد النزاعات فيها وتعقيد اإجراءات التقا�سي، وعدم البت فيها على وجه ال�سرعة، هذا اإىل 
جان���ب �سهولة االإجراءات، وتقلي�س النفقات، وهذا ما اأثبتته عينة الدرا�سة. وجمتمعاتنا يف غالبها 
جمتمع���ات ع�سائري���ة حتبذ اللج���وء اإىل الو�سائل البديلة قبل اللجوء اإىل الق�س���اء يف اأحيان كثرية، 

وال�سكل االآتي يو�سح هذه النتائج:
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ال�سكل رقم )15(.

م���ن خالل ال�سكل رقم )15( يتبني اأن اللجوء اإىل احللول الع�سائرية �سكّل اأعلى الن�سب يف الو�سائل 
البديل���ة لف�س النزاعات، حيث بلغ���ت الن�سبة يف ال�سفة الغربية 57.10٪، بينما يف غزة ٪75.60، 
فالن�سب���ة يف غ���زة اأعلى منه���ا يف ال�سفة الغربية، وبل���غ املجموع الكل���ي 64.70٪ يف كل من ال�سفة 
وغ���زة. وق���د يعود هذا اإىل اأن الع�سائري���ة يف غزة اأكرث منها يف ال�سفة الغربي���ة، هذا اإىل جانب اأن 
جمتمعن���ا الفل�سطين���ي ب�سكل عام ميي���ل اإىل الع�سائرية اأك���رث من غريها من الو�سائ���ل، وهذا يعود 
لطبيع���ة املجتمع كما ذكرنا. وجاءت الن�سبة قليلة بالن�سبة ل���دور اجلهات االأخرى يف حل النزاعات 
املتعلق���ة باملن�س���اآت ال�سغرية واملتو�سطة، ولك���ن الن�سبة التي ح�سلت عليها الغ���رف التجارية كانت 
ا باملقارنه م���ع االخت�سا�سات التي تتوالها الغ���رف التجارية جتاه املن�ساآت  مفاجئ���ة؛ فهي قليلة جدًّ
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، اإذ اأن من �سم���ن االخت�سا�سات التي خولها القانون للغ���رف التجارية، هي 
ف����س النزاعات التجارية من خالل جلان التحكيم، وفًقا لقان���ون الغرف التجارية االأردين ال�ساري 
41 ل�سن���ة 1949، والتعدي���الت ال�سارية مبوجبه يف االأرا�س���ي الفل�سطينية، فقد جاء يف املادة  5 من 
القان���ون املعدل لقانون الغ���رف التجارية رقم 21 ل�سن���ة 1961 اأن من �سم���ن اخت�سا�سات الغرف 
التجاري���ة« ... وكذل���ك تعمل على ف����سّ املنازعات واخلالفات التي قد تقع ب���ني اأع�سائها امل�سجلني 
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وغريهم بطريق التحكيم مبا�سرة اأو بوا�سطة جلان خا�سة توؤلف لهذه الغاية«.43

وتطبيًق���ا  له���ذا االأمر جاء نظام الغرف التجارية رقم 58 ل�سن���ة 1961 يف املادة 69 منه ليوؤكد هذا 
املو�س���وع، حيث ج���اء فيها« تق���وم الغرفة بف����س اخلالفات الداخلي���ة بني التج���ار واأ�سحاب املهن 
وال�سناعات ممن تكون اأ�سماوؤهم قد �سجلت يف الغرفة بتقدمي طلب خطي من الطرفني املتنازعني 
اأو اأحدهم���ا ب�سرط اأن يوافق الطرف االآخر على قبول حتكيم الغرفة بعد تقدميه الطلب املقدم من 

خ�سمه خطًيا.

وم���ا ينطب���ق على الو�س���ع يف ال�سفة ينطبق على غ���زة، حيث جاء يف قانون »اأم���ر« الغرف التجارية 
رق���م 326 ل�سن���ة 1954 44يف املادة 20 من���ه، ال�سادر عن االإدارة امل�سري���ة وال�ساري يف قطاع غزة؛ 
اأن م���ن �سمن اخت�سا�سات الغرف »يجوز للغرفة اأن ت�س���كل من بني اأع�سائها جلاًنا للتحكيم لف�ّس 

املنازعات التي تقدم اإليها باتفاق اأ�سحاب ال�ساأن«.

كما بنّي القانون ذاته يف املادة 79 منه اأنه"يجوز للغرفة التجارية اأن ت�سدراأنظمة داخلية اأو اأنظمة 
حتدد كيفية اإجراء التحكيم ...".،45 وبالفعل �سدر نظام جلان التحكيم يف الغرفة التجارية يف غزة 

مبوجب املادة رقم 79 من القانون، لين�س على اآليات التحكيم واإجراءاته و�سروطه. 

43. مادة 5 من قانون املعدل لقانون الغرف التجارية رقم 21 ل�سنة 1961 . 
44.  قان���ون الغ���رف التجارية رق���م 326 ل�سنة 1954املن�سور يف العدد 40  ����س 1008 من الوقائع الفل�سطينية،  بتاري���خ 10/14/ 1954، االإدارة 

امل�سرية.
45.  م���ادة 79 قان���ون "اأم���ر: الغرف التجارية رقم 326 ل�سنة 1954، املن�سور يف العدد 40  ����س 1008 من الوقائع الفل�سطينية،  بتاريخ 10/14/ 

1954، االإدارة امل�سرية.
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ه���ذا وقد اأثبتت عينة الدرا�سة اأن اأهم الو�سائ���ل البديلة التي ُيلجاأ اإليها لف�س النزاعات هي: جلان 
التحكيم، والو�ساطة، والتفاو�س. وال�سكل االآتي يو�سح هذه الن�سب: ال�سكل رقم )16(.

وبالرجوع اإىل الن�سب واالأرقام الواردة يف ال�سكل رقم )16( جند باأن اأ�سلوب التفاو�س هو من اأكرث 
االأ�سالي���ب التي تلجاأ اإليه هذه املن�ساآت يف نزاعاتها، حي���ث بلغت الن�سبة يف ال�سفة الغربية ٪53.5 
بينما يف غزة 34.3٪، وبلغ املتو�سط ما بني ال�سفة وغزة 45.7٪، وجاء ا�ستخدام الو�ساطة طريًقا 
بدياًل يف املرتبة الثانية، حيث بلغت الن�سبة يف ال�سفة الغربية 24.50٪ بينما يف غزة كانت الن�سبة 
اأعل���ى حيث و�سلت اإىل 39.10٪، وكان متو�س���ط ا�ستخدام هذه الو�سيلة يف كل من ال�سفة وغزة ما 
جمموع���ه 30.40٪. اأم���ا جلان التحكيم فكانت يف املرتبة الثالث���ة ا�ستخداما حيث كانت ن�سبتها يف 
ال�سفة الغربية 12.20٪، ويف غزة 23.10٪، وبلغ جمموعها يف كل من ال�سفة وغزة 16.70٪. واإن 
دلت هذه الن�سب على �سيء، فاإمنا تدل على تف�سيل وا�سح للو�سائل البديلة على الو�سائل الق�سائية 
يف ف����س النزاعات التجارية؛ نظًرا ملا ميتاز به العمل التجاري من ال�سرعة واالئتمان التي تقت�سيها 
طبيع���ة الع�سر، وع���دم رغبة الكثري منها يف اللجوء اإىل الق�ساء، نظًرا لطول اأمد اإجراءات النزاع. 
واحلقيق���ة، اأن هناك ما يكفي من العوامل التي ت�سج���ع على حل اخلالفات عر هذه الو�سيلة، منها 
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ال�سرع���ة، وقلة التكاليف، اإىل جان���ب ما تتميز به هذه الو�سائل من �سفافي���ة، وخلّوها من تعقيدات 
االإجراءات والدعاوى والردود.

اأهم46 الو�س�ئل البديلة47 لف�ص املن�زع�ت 
 )Negotiation(اأ.  التفاو�ص

وه���و قائ���م على احلواراملبا�سر بني الطرف���ني املتنازعني؛ �سعًيا حلل اخل���الف. وال يحتاج التفاو�س 
اإىل اأي طرف ثالث، بل يعتمد على احلوار بني الطرفني مبا�سرة. اإال اأنه ال يوجد ما مينع من متثيل 
املتنازع���ني بوا�سط���ة حمامني اأو وكالء له���م، اإذ ال يغرّي ذلك من طبيع���ة التفاو�س، ما دام الوكالء 

ميلكون �سلطة اتخاذ القرار عن موكليهم. 

 )Mediation( ب.  الو�صاطة
لقد عرفت الو�ساطة يف فل�سطني منذ القدم، وهي و�سيلة حلل املنازعات بني املتخا�سمني، واإن كانت 
الو�ساط���ة تت���م يف ال�سابق ب�سكل ب�سيط، قائم على اإ�سالح ذات الب���ني، ونابع من العادات والتقاليد 
ال�سائ���دة يف املجتمع، فقد تطورت يف العقود االأخرية لت�سبح اآلّية رئي�سة من اآلّيات ف�س النزاعات، 
واأ�سبح لها قواعدها واأ�سولها التي تدر�س يف كليات احلقوق يف الكثري من اجلامعات، كما اأن كثرًيا 
م���ن ال�س���ركات الكرى يف العامل بات���ت تلجاأ لهذه الو�سيلة حلل خالفاتها؛ مل���ا لها من مزايا جتعلها 

مف�سلة لدى الكثريين.48
وتق���وم الو�ساط���ة49 على اأ�سا����س تدّخل �سخ�س ثال���ث حمايد »و�سيط« يف املفاو�س���ات، وهي مرحلة 
متقدمة من التفاو�س، حيث يعمل الو�سيط على على تقريب وجهات النظر بني الطرفني املتنازعني 
وم�ساعدتهم���ا على التو�سل لت�سوي���ة.50 وال يجوز للو�سيط اتخاذ قرار ب���ات يف اأ�سا�س النزاع، بل اإن 
دوره ينح�س���ر يف حماول���ة تقريب وجه���ات نظر الطرفني )اأو االأطراف( وج�س���ر الهوة بينهما، ويف 
46. تطرقن���ا اىل ذك���ر ه���ذه الو�سائل عل���ى �سبيل الذك���ر ال احل�سر، فهناك بع����س الو�سائل االأخرى م���ن �سمنها جمال����س النزاعات، اخلرة، 

امل�ساحلة، وهنا اآثرنا احلديث عن اأهم هذه الو�سائل.
47. عرف النظام القانوين االأمريكي عدة اأ�سكال من الو�سائل البديلة منها: 

املحكمة امل�سغرة.. 1
و�ساطة ميت�سغان اأو الورقة املخملية. . 2
الو�سيط املحكم.. 3
ا�ستئجار قا�س.. 4
التحكيم وفقا الآخر عر�س.. 5

للمزيد انظر اأحمد اأنوار ناجي، مرجع �سابق، �س5.
48. مركز حل اخلالفات التجارية، ن�سرة حتكيم، ن�سرة �سهرية،  �س 3، اأيار 2003.

49. هناك اأنواع خمتلفة للو�ساطة، وهي الو�ساطة الب�سيطة، الو�ساطة اال�ست�سارية، و�ساطة التحكيم، الو�ساطة الق�سائية.
50. مركز حل اخلالفات التجارية، ن�سرة حتكيم، املرجع ال�سابق، �س3. 
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ط���رح احلل���ول البديلة اأمامهم، دون فر�س اأي منه���ا عليهم )واإن كان بع�سهم ي���رى اأنه ميتنع على 
الو�سي���ط حتى القي���ام بطرح حلول بديلة على االأط���راف، اإذ اإن دوره يف هذه احلالة ينقلب اإىل دور 

.Conciliation  املوّفق، وتنقلب العملية اإىل التوفيق

والو�ساط���ة، واإن كان���ت ت�سبه اإىل حد ما التوفيق، اإال اأنها تختل���ف عنه يف بع�س احلاالت، فالو�سيط 
ا حمايًدا ويكون له دور اأكرث اإيجابية يف ح�سم النزاع، فهو ال يجمع االأطراف دائما  يكون عادة �سخ�سً
يف لق���اءات م�سرتكة كاملوف���ق، ولكنه يعمل يف الغالب مرتدًدا بينهم، منف���رًدا بكل طرف على حدة؛ 

ملحاولة التو�سل اإىل �سيغة مر�سية لطريف النزاع، حماوال اإقناع كل طرف باأن الت�سوية ل�ساحله.

 وال يل���زم املتنازعان بال�سري يف عملية الو�ساطة حت���ى نهايتها، اإذ ي�ستطيع اأي طرف االن�سحاب من 
العملية يف اأي وقت ي�ساء، ما مل يتم الو�سول اإىل ت�سوية، ودون اأن يرتتب عليه اأية نتائج قانونية. اإال 
اأن الت�سوي���ة النا�سئة عن عملية الو�ساطة، فيما ل���و مت التو�سل اإليها، ت�سبح ملزمة الأطرافها، ومما 
���ا ال�سرية، اإذ يحظر عل���ى الو�سيط اأو االأطراف اإف�ساء م���ا دار فيها، اأو  ميي���ز عملي���ة الو�ساطة اأي�سً

ا�ستعماله اأمام اأية حمكمة اأو هيئة حتكيم.51 
والو�ساط���ة- كغريه���ا من و�سائل ت�سوي���ة املنازعات -لها اأي�سا قواعدها اخلا�س���ة بها، فعلى اعتبار 
ا يف اإمتام عملية الو�ساطة؛ يكون م���ن املهم بداية اأن يتوافق  اأن للو�سي���ط دوًرا حمورًي���ا كب���رًيا ومهمًّ
ال�سل���وك املهني لهذا الو�سيط املختار من االأطراف اأو املعني من االآخر مع قواعد �سلوكيات املحكم، 
فلي����س الأي �سخ����س القي���ام بدور الو�سيط يف اأي ن���زاع اإذا  كانت له اأية م�سلح���ة �سخ�سية  جتارية 
اأو مالي���ة نتيجة له���ذه الو�ساطة، كما يفرت�س يف الو�سيط اأن يكون ذا مق���درة على احلوار واالإقناع،  
ول���ه خرة كافية يف جمال النزاع، واأن يعمل على جم���ع املعلومات الالزمة عن النزاع والتفاو�س مع 
االأط���راف ب�ساأنه، واأن تكون لديه القدرة على تقريب وجهات نظر االأطراف وم�ساعدتهم و اأن يفهم 

بع�سهم مواقف بع�س ووجهات نظره.52

  Arbitration ج.  التحكيم
 مل حتتك���ر الدولة وحده���ا �سلطة الف�سل يف املنازعات التي ميكن اأن تن�س���اأ بني مواطنيها " اأفراًدا 
وجماع���ات"، واإمن���ا �سمحت لهم بااللتج���اء اإىل نظام التحكيم، للف�س���ل يف منازعاتهم " القائمة، 
واملحددة، اأو املحتملة وغري املحددة حلظة اإبرام االتفاق على التحكيم، �سرًطا كان اأم م�سارطة".53

51. مرك���ز حتكيم، الو�سائل البديلة حلل املنازعات التجارية، انظ���ر الرابط االآتي: http://www.tahkeem.com/adr.htm تاريخ الدخول 
اإىل املوقع 2010/8/26.

52.  ه���اين حممد البوع���اين، االآليات والو�سائل البديلة حل�سم منازعات العقود التجارية، ورقة مقدم���ة يف ور�سة العمل الوطنية الثانية ملناق�سة 
م�سودة التقرير  الوطني اخلا�س باإنفاذ العقود التجارية، وا�سرتداد  الديون يف اجلمهورية اليمنية، �سنعاء، فندق موفينبك، 2009/12/20.

53. حممود ال�سيد التحيوى، ال�سلح والتحكيم يف املواد املدنية والتجارية، دار الفكر اجلامعي، �س2، 2003.
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ف���اإذا كان االأ�س���ل اأن الق�ساء -وهو مظهر ل�سيادة الدولة احلديث���ة -ال مياَر�س اإال بوا�سطة الهيئات 
الق�سائي���ة املخ�س�سة لذلك، فاإن النظم القانونية، الو�سعية وعلى اختالف مذاهبها، واجتاهاتها، 
وبن���اًء عل���ى ما �ساب وي�س���وب االلتج���اء اإىل الق�ساء يف الدولة م���ن بطء، وتعقيد، وم���ا تتطلبه من 
نفق���ات، ق���د ترهق جمهور املتقا�سني، قد اأجازت لالأفراد واجلماع���ات اإخراج بع�س املنازعات من 
والي���ة الهيئ���ات الق�سائية املخ�س�س���ة للف�سل فيها، واأن يعه���دوا بنظرها والف�س���ل فيها اإىل هيئة 
حتكي���م، يت���م اختيارها لهذا الغر�س،54 بل اإن النظم القانونية على اختالفها قد تنّبهت اإىل ب�ساطة 

نظام التحكيم ومزاياه، ومزايا الو�سائل البديلة حلل املنازعات التجارية.

والتحكي���م بو�سف���ه اأداة لت�سوية املنازعات، يتلخ����س يف اإ�سناد مهمة الف�سل يف الن���زاع اإىل اأفراد 
عاديني هم املحكمون، ويجري اختيارهم بوا�سطة اأطراف النزاع، اأو بوا�سطة جهة اأخرى يتفق عليها 
االأط���راف »كموؤ�س�سات التحكي���م التي باتت منت�سرة ب�سكل كبري"، وذل���ك انطالًقا من تخ�س�سهم 
الفن���ي اأو امل���ايل الذي قد ال يتواف���ر لغريهم، مبا يجعله���م اأقدر على فهم م�سائ���ل النزاع املعرو�س 
عليهم والف�سل فيها، وهو ما يعني اأن نظام التحكيم يكفل لالأطراف تنظيم عملية حل منازعتهم، 

�سواء تلك التي وقعت فعال، اأو التي قد تقع م�ستقبال، دون اللجوء اإىل ق�ساء الدولة .55

والتحكي���م طري���ق ا�ستثنائي لف�س املنازع���ات التجارية ب�سفة نهائية، يقوم عل���ى االتفاق والر�ساء 
ب���ني اأطرافه فيكتبوه عند تعاقدهم، ليكون و�سيل���ة لف�س نزاعاتهم املحتملة.56 ولهم اأن يتفقوا عليه 

ويرت�سوه ويكتبوه، حتى بعد حدوث النزاع  واملخا�سمة.57

وب�س���كل ع���ام يعرف التحكيم عل���ى اأنه االتفاق على ط���رح النزاع على �سخ����س اأو اأ�سخا�س معينني 
ليف�سلوا فيه دون املحكمة املخت�سة به.58

لق���د مت اإدراج مفه���وم التحكيم ب�سكل ر�سم���ي يف املنظومة الت�سريعي���ة الفل�سطينية يف العام 2000؛ 
نظ���ًرا الأهيم���ة هذا املو�سوع وحداثته، على الرغم من اأن الواقع العمل���ي واملمار�سة العملية قد �سبق 
التنظي���م الت�سريع���ي، حيث جاء قانون رق���م 3 ل�سنة 2000 ويف املادة 1 من القان���ون، ليعّرف معنى 
التحكيم بن�سه على اأن "التحكيم: و�سيلة لف�س نزاع قائم بني اأطرافه، وذلك بطرح مو�سوع النزاع 

54. حممود ال�سيد التحيوى، ال�سلح والتحكيم يف املواد املدنية والتجارية، دار الفكر اجلامعي، مرجع �سابق، �س 2.
55. هاين البوعاين، مرجع �سابق، �س 3.

56. ممدوح طنطاوي، التوفيق والتحكيم وجلان ف�س املنازعات، الغرف التجارية ومركز التوفيق والتحكيم، ط1، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، 
�س 21 ، 2003

57. بح�سب املحكمة الد�ستورية العليا يف م�سر  يف الق�سية رقم 13 ل�سنة 1994 ق د�ستورية، فاإنه ال يجوز اأن يفر�س التحكيم ق�سًرا على اأ�سخا�س 
ال ي�سع���ون اإلي���ه وياأبون الدخول فيه، كل حتكيم حمل عليه اأطراف اخل�سومة ينبغ���ي اأن يعامل باعتباره حتكيما مت دون اتفاق، اأو بناء على اتفاق 

ال ي�ستنه�س والية التحكيم. 
58. حممدي فتح اهلل ح�سني، �سرح التحكيم يف املواد املدنية والتجارية يف �سوء اأحدث اأحكام النق�س، اأحمد حيدر للن�سر والتوزيع، ط1، �س8، 

.2008
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اأمام هيئة التحكيم للف�سل فيه".59

كم���ا تط���رق ه���ذا القانون اإىل تعري���ف كل من املحك���م وهو ال�سخ����س الطبيعي ال���ذي يتوىل مهمة 
التحكيم، وهيئة التحكيم التي عرفها باأنها »�سخ�س اأو اأكرث يتوىل مهمة الف�سل يف النزاع«.60 

كم���ا مي���ز هذا القانون م���ا بني التحكيم املحل���ي والتحكيم الدويل، هذا اإىل جان���ب اأن هذا القانون 
تط���رق اإىل اتف���اق التحكيم الذي عرف���ه باأنه »اتفاق بني طرفني اأو اأكرث يق�س���ي باإحالة كل اأو بع�س 
املنازع���ات التي ن�ساأت اأو قد تن�ساأ ب�ساأن عالقة قانونية معينة تعاقدية كانت اأو غري تعاقدية، ويجوز 
اأن يك���ون اتف���اق التحكيم يف �سورة �س���رط حتكيم وارد يف عقد اأو اتف���اق منف�سل«، كما تطرق هذا  
القان���ون اإىل هيئ���ة التحكيم وت�سكيلها، واإج���راءات التحكيم، واإجراءات الطع���ن يف قرار التحكيم، 

واملواعيد الالزمة التخاذ قرار التحكيم،61 وغريها من اأمور ال نريد اخلو�س فيها هنا.   

 )Early Neutral Evaluation( د.  التقييم احليادي املبّكر
ويتم التقييم احليادي املبكر من خالل عر�س االأطراف )اأو حماميهم( خلالفهم اأمام طرف حمايد 
ذي ثقاف���ة قانوني���ة وا�سعة )حماٍم اأو قا����سٍ �سابق( يتمكن من تقييم الق�سي���ة املعرو�سة.  وبعد اأن 
يلتق���ي املحايد بالطرفني جمتمعني، يلتقي بكل طرف على حدة؛ لي�ستمع منه عن التفا�سيل املتعلقة 
بالوقائع واالأحداث حمّل اخلالف، كما ي�ستطيع االأطراف تقدمي بّيناتهم اخلطية اأمام املحايد. ويف 
النهاي���ة، ي�س���در املحايد قراًرا يبني من خالله املراكز القانونية ل���كل طرف، وال يكون راأي املحايد 
هن���ا ملزًما لالأط���راف، اإذ ال يجر اأي منهم على االأخذ به. ويف الغال���ب، ياأخذ املحايد بعد اإ�سدار 
»ق���راره« دور الو�سي���ط، اإذ يعمل عل���ى حماولة تقريب وجهات النظر بني الطرف���ني بعد اأن بنّي لهما 

ا ت�سمية )التحكيم غري امللزم(.62  مراكزهما القانونية، ويطلق على هذه االآلية اأي�سً

وال�صـــوؤال هنـــا كيـــف يجـــري الو�صـــع يف كل مـــن ال�صفـــة وغـــزة، وفقا لقوانـــني الغرف 
التجارية؟ وكيف تقوم هذه الغرف بف�ص النزاعات ما بني املن�صاآت؟

يع���ّد االإطار القانوين الناظم لعم���ل الغرف التجارية يف هذا املجال هو القانون رقم 41 ل�سنة 1949 
والتعدي���الت واالأنظم���ة اخلا�سة به املطبقة يف ال�سفة الغربي���ة، بينما جند يف غزة قانوًنا اخر يعود 
للحقب���ة امل�سرية وهو القانون »االأمر« رقم 326 ل�سنة 1954 واالنظمة ال�سادرة مبوجبه، وتعّد هذه 
القوانني هي االأطر الناظمة لالإجراءات املتعقلة بالتحكيم وف�س النزاعات التجارية بالن�سبة للغرف 

59. مادة 1 من قانون التحكيم رقم 3 ل�سنة 2000، املن�سور يف العدد 33 �س 5 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 2000/6/30.
60.  مادة 1 من قانون التحكيم رقم 3 ل�سنة 2000.

61.  مادة 5 وما بعدها من قانون التحكيم الفل�سطيني رقم 3 ل�سنة 2000. 
62.  اأحم���د اأنوار ناج���ي، انظر الراب���ط االآت���ي: http://droitcivil.over-blog.com/article-7211899.html.مت الدخ���ول اإىل املوقع بتاريخ 

2010/11/12
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التجاري���ة، ولك���ن هنا فقط للذكر ن�سري اإىل اأن هناك م�سروع قانون للغرف التجارية، قد تطرق اإىل 
اخت�سا�س الغرف يف ف�ّس النزاعات، ولكن مل يتعر�س لكثري من التف�سيالت، واكتفى باالإ�سارة اإىل 
اأن النظام يحدد ذلك،63 وخرًيا فعل. كما اأن م�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة مل يتطرق 

اإىل مو�سوع املحاكم التجارية، ومل يتطرق اإىل اآلية ف�س النزاعات64 التجارية.65

م���ن �سم���ن االخت�سا�سات التي خّولها القانون للغرف التجارية  ف�س النزاعات التجارية من خالل 
جل���ان التحكيم، وهذا وا�سح وبالن����س ال�سريح يف كال القانونني؛ فوفقا لقان���ون الغرف التجارية 
االأردين ال�س���اري 41 ل�سن���ة 1949 والتعدي���الت ال�سارية مبوجبه يف االأرا�س���ي الفل�سطينية، جاء يف 
املادة 5 من القانون املعدل لقانون الغرف التجارية رقم 21 ل�سنة 1961 اأن من �سمن اخت�سا�سات 
الغ���رف التجاري���ة » ... وكذلك تعم���ل على ف�س املنازع���ات واخلالفات التي قد تقع ب���ني اأع�سائها 

امل�سجلني وغريهم، بطريق التحكيم مبا�سرة، اأو بوا�سطة جلان خا�سة توؤلف لهذه الغاية«.66
 وتنفي���ذا لذل���ك �س���در نظام الغ���رف التجارية رقم 58 ل�سن���ة 1961، حيث اأ�س���ار يف املادة 69 منه 
اإىل ه���ذا املو�سوع، فن�ست هذه املادة على اأن » تق���وم الغرفة بف�س اخلالفات الداخلية بني التجار 
واأ�سح���اب امله���ن وال�سناعات ممن تك���ون اأ�سماوؤهم قد �سجلت يف الغرف���ة بتقدمي طلب خطي من 
الطرفني املتنازعني اأو اأحدهما ب�سرط اأن يوافق الطرف االآخر على قبول حتكيم الغرفة بعد تقدميه 

الطلب املقدم من خ�سمه خطيًا«.67
وتط���رق ه���ذا النظام اإىل جلان التحكيم واآلي���ة عملها، حيث ن�س يف امل���ادة 70 على ت�سكيل اللجنة 
املكلف���ة بالتحيك���م فجاء فيها»تع���ني الغرفة بعد ا�ست���الم طلب التحكيم املواف���ق عليه من الطرفني 
املتنازعني يف اأي جل�سة تعقدها جلنة موؤلفة من ثالثة من اأع�سائها اأو غريهم تراعى فيهم الكفاءة 
واخل���رة واالأمان���ة وعدم العالقة مبو�سوع التحكيم مبوجب قرار ح�س���ب االأ�سول للنظر يف الق�سية 

املختلف عليها واإ�سدار احلكم الالزم فيها«.68
 واأ�س���ار هذا القانون اإىل اآلي���ة اتخاذ القرارات يف هذه اللجان، والر�س���وم املفرو�سة عليها وغريها 
م���ن تف�سيالت، كما تطّرق اإىل احلال���ة التي يكون اأحد اأطراف النزاع فيها اأجنبيًّا، فن�س يف املادة 
75  عل���ى اأن���ه عندما يحدث خالف بني التجار وال�سركات واملوؤ�س�س���ات الفل�سطينية وبني ما يقابلها 

63.  م�سروع قانون الغرف التجارية الفل�سطيني. 
64.  حممد خليفة، مراجعة نقدية مل�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، معهد ما�س، 2009، �س 28.

65. بح�سب ما اأفادت الدائرة القانونية يف وزارة االقت�ساد فاإنه اإىل االآن مل ي�سدرعن الوزارة م�سروع قانون  للمن�ساآت ال�سغرية ب�سكل متكامل، 
ولكن هناك ن�سو�س اأولية وهي غري مكتملة ليقال عنها م�سروع قانون، ونحن هنا ا�ستخدمنا لفظ) م�سروع (جتاوًزا.

66.  مادة 5 من القانون املعدل لقانون الغرف التجارية رقم 21 ل�سنة 1961 . 
67.  مادة 69 من نظام الغرف التجارية رقم 58 ل�سنة 1961. 

68. اإذا تطلب االأمر يتم ت�سكيل جلنة للتحكيم من قبل اأ�سخا�س متخ�س�سني من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو من خارج الغرفة. انظر غرفة جتارة 
و�سناعة حمافظة رام اهلل والبرية، دليل خدمات االأع�ساء 2009 -2010، �س31.
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من ال�سركات والتجار واملوؤ�س�سات االأجنبية، توؤّلف جلنة حتكيم من ممثل عن الغرفة، ومندوب من 
قبل وزارة االقت�ساد الوطني ومندوب عن القن�سلية التي ينت�سب اإليها ال�سخ�س االأجنبي بطلب من 
وزارة اخلارجي���ة الفل�سطينة. ومتار�س هذه اللجنة عملها، وترفع مقرراتها بالطريقة نف�سها املتبعة 

يف جلان التحكيم.69

اأم���ا بالن�سب���ة للو�سع يف غزة فاإن االإطار الناظم للغرف التجارية وف�س النزاعات التجارية فيها هو 
قان���ون »اأمر« الغرف التجاري���ة رقم 326 ل�سنة 70،1954 ال�سادر ع���ن االإدارة امل�سرية وال�ساري يف 
قطاع غزة، الذي اأ�سار يف املادة 20 منه اإىل اأن من �سمن اخت�سا�سات الغرف التجارية اأنه »يجوز 
للغرف���ة اأن ت�سكل من بني اأع�سائها جلانًا للتحكيم لف�س املنازعات التي تقدم اإليها باتفاق اأ�سحاب 

ال�ساأن«.

كما اأكد ذات القانون يف املادة 79 منه اأنه "يجوز للغرفة التجارية اأن ت�سدر اأنظمة داخلية اأو اأنظمة 
حتدد كيفية اإجراء التحكيم ...،"71 وبالفعل �سدر نظام جلان التحكيم للغرفة التجارية الفل�سطينية 
يف قطاع غزة مبوجب املادة رقم 79 من القانون، لين�س على اآليات التحكيم واإجراءاته و�سروطه.

وج���اء يف ه���ذا النظام، وحتديدا يف املادة 20 منه: » تقوم الغرفة بالف�سل يف املنازعات واخلالفات 
النا�سئ���ة ب���ني التجار واأ�سحاب امله���ن وال�سناعات وذلك يف حالة تقدمي طل���ب خطي من الطرفني 
املتنازع���ني اأو م���ن اأحدهما ب�سرط اأن يوافق الطرف االآخر خطيًا على قبول حتكيم الغرفة وعلى اأن 

يحدد يف الطلب مو�سوع التحكيم«.

كم���ا ن����سّ النظام يف املادة 3 من���ه على اأن تعني الغرفة بعد ت�سلمها طل���ب التحكيم اخلطي، يف اأول 
جل�س���ة له���ا تلي الطلب، جلنة خا�سة م�سكل���ة من ثالثة من اأع�سائه���ا اأو امل�سرتكني فيها، يختار كل 
م���ن ط���ريف النزاع اأحدهما، ويختار رئي�س الغرفة الع�سو الثال���ث، ويراعى يف هذا االختيار الكفاءة 
واخل���رة؛ وذلك للنظر يف الق�سية املختلف عليه���ا، واإ�سدار احلكم الالزم فيها، على اأن يتم تعيني 

اللجنة خالل اأ�سبوعني من تاريخ ت�سلم الطلب.

كما اأ�سار هذا النظام اإىل اآليات اتخاذ القرار يف اللجان والر�سوم املفرو�سه، و تطرق اإىل النزاعات 
���ه على اأنه عندما يح���دث خالف بني التج���ار اأو ال�سركات اأو  الت���ي يكون فيه���ا طرف اأجنبّي، بن�سّ
املوؤ�س�سات املحلية وبني ما يقابلها من التجار اأو ال�سركات اأو املوؤ�س�سات االأجنبية، توؤلف جلنة حتكيم 

69.  مادة 75 من نظام الغرف التجارية رقم 58 ل�سنة 1961.
70. املن�سور يف العدد 40  �س 1008 من الوقائع الفل�سطينية،  بتاريخ 10/14/ 1954، االإدارة امل�سرية.

71. م���ادة 79 قان���ون "اأمر: الغ���رف التجارية رقم 326 ل�سنة 1954، املن�سور يف العدد 40  �س 1008 م���ن الوقائع الفل�سطينية،  بتاريخ 10/14/ 
1954، االإدارة امل�سرية.  
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بن���اء على طل���ب الفريقني املتنازعني م���ن مندوب احلاك���م االإداري72 العام، ومن���دوب عن الغرفة، 
ومن���دوب عن القن�سلي���ة اأو احلكومة الت���ي ينت�سب اإليها التاج���ر اأو ال�سرك���ة اأو املوؤ�س�سة االأجنبية، 
ومتار�س هذه اللجنة اأعمالها، وترفع مقرراتها بالطريقة نف�سها املتبعة يف جلان التحكيم الداخلية، 

على اأن تراعى يف قواعد االخت�سا�س اأحكام القانون الدويل اخلا�س.

وال�صـــوؤال االآن : هـــل تقوم الغرف التجارية بدورهـــا يف عملية التحكيم كما هو معهود 
لها يف القانون؟ وكيف تقوم بذلك؟

هن���ا وبالرج���وع اإىل ال�سكل 15، جن���د وب�س���وؤال املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة ح���ول اجلهات التي 
تق���وم بف����س النزاعات عن���د ح�سولها، جند باأن جل���ان التحكيم يف الغرفة التجاري���ة احتلت ن�سبة 
قليل���ة باملقارن���ه مع غريها من اجله���ات، حيث كانت الن�سب���ة يف ال�سفة الغربي���ة 5.80٪ بينما يف 
غ���زة اأقل منها، حيث و�سل���ت اإىل 4.80٪، وكان املجموع الكلي 5.40٪، وهذه الن�سبة قليلة مقارنه 
بال�سالحيات واالخت�سا�سات املنوطة بالغرف التجارية. بناًء عليه يجب تفعيل دور هذه اللجان يف 

الغرف التجارية، واإعطائها نوًعا من ال�سالحيات الأداء عملها.73

كما اأظهرت نتائج اال�ستبانة وبال�سوؤال حول هل تلعب الغرف التجارية دوًرا يف عملية حل النزاعات، 
كان���ت ن�سب���ة من يرون اأن الغرف التجارية تلعب دوًرا يف ح���ل النزاعات يف ال�سفة الغربية ٪19.5، 
بينم���ا كان���ت الن�سبة يف غ���زة 18.6٪، وكان املجموع الكلي 19.2٪. وعل���ى النقي�س من ذلك اأ�سار 
م���ا ن�سبت���ه 72.5٪ يف ال�سفة الغربي���ة اإىل اأن الغرف التجارية ال تلع���ب دوًرا يف حل النزاعات، ويف 
غ���زة كانت الن�سبة 77.4٪، واملجموع الكلي 74.5٪، وهذه ن�سبة كبرية، وتوحي باأن هناك اإ�سكالية 
يف عم���ل جل���ان التحكي���م وجلان ف����س املنازع���ات، اأو اأنها غري مفعل���ة بال�سكل املطل���وب ومل تاأخذ 

ال�سالحيات املنوطة بها يف هذا الدور، وال�سكل رقم )17( يو�سح ذلك.  

72. هنا املق�سود وزارة االقت�ساد اأو اجلهة املخت�سة، ولكن القانون كونه من احلقبة امل�سرية فاإنه ي�ستخدم لفظ احلاكم االإداري.
73.  انظر ال�سكل رقم 15.
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اأم���ا بخ�سو�س اللجان امل�سرتك���ة التي ت�سكل بال�سراك���ة مع وزارة االقت�س���اد والقن�سلية املعنية يف 
ح���ال كان هن���اك عن�سر اأجنبّي، فقد بين���ت اال�ستمارة باأن 11.4٪ يف ال�سف���ة الغربية اأ�ساروا اإىل 
اأنه يوجد جلان م�سرتكة، بينما يف غزة كانت الن�سبة 19.3٪، واملجموع الكلي 14.9٪، بينما كانت 
ن�سب���ة م���ن اأ�س���اروا اإىل اأنه ال يوجد جل���ان م�سرتكة كانت اأعل���ى؛ وهذا قد يكون م���رده اإىل اأن هذه 
املن�س���اآت ال تع���رف باأن القان���ون يفر�س و�سع جلن���ة م�سرتكة يف حال كان عن�س���ٌر اجنبيٌّ طرًفا يف 
الن���زاع، فكان���ت الن�سبة يف ال�سفة الغربية 64.2٪، بينما يف غزة كان���ت الن�سبة 71.6٪، واملجموع 
ا، حيث بلغت  الكل���ي 67.4٪. اأما املن�ساآت التي ال تعرف بوجود جلنة م�سرتكة فكان لها ن�سيب اأي�سً
يف ال�سفة 24.3٪، بينما يف غزة 9.1٪، واملجموع الكلي كان 17.7٪، وهذه الن�سبة لي�ست بالقليلة، 
ولرمبا يكون ال�سبب قلة الوعي بن�سو�س قانون الغرف التجارية، اأو اأن هذه املن�ساآت مل ي�سبق لها اأن 
كان���ت طرًفا يف نزاع فيه عن�سٌر اأجنبي اأو قد يعود لعدم اأخذ الغرف لدورها يف التوعية بخدماتها. 

وال�سكل رقم ) 18( يو�سح هذه الن�سب: 
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وللفائ���دة هن���ا، فقد اأ�سارت بع�س الغرف التجارية اإىل بع�س احل���االت العملية التي مت فيها ت�سكيل 
جلان م�سرتكة، ومنها غرفة القد�س،74 حيث مت االت�سال بغرفة جتارة اإحدى الدول االجنبية خلالف 

حول املوا�سفات، واأُعيدت الب�سائع اإىل امل�سدر واأر�سل بديل لها على ح�ساب امل�سدر االأجنبي. 

كم���ا اأ�سارت غرفة بيت حلم اإىل اأنه مت حل نزاع م���ن خالل اللجان امل�سرتكة، بني �سركة فل�سطينية 
و�سركة هندية، ومت اإرفاق الكتاب اإىل املمثلية الهندية.75

وح���ول طبيع���ة النزاعات التي تعر�س على الغرف التجارية، فب�س���وؤال هذه الغرف يف كل من ال�سفة 
الغربي���ة وقط���اع غزة عن ذلك، كانت اأهم النزاعات التي تعر�س عل���ى الغرف التجارية على النحو 

االآتي: 

يف ال�سف���ة متثلت اأه���م النزاعات يف »االأ�سماء التجارية، ديون جتاري���ة، توحيد اأ�سعار، ق�سايا . 1
االإيج���ارات، ق�سايا الوكاالت التجارية، حت�سيل الدي���ون، ق�سايا م�سادرة ب�سائع، نزاعات اأو 
خالف حول ال�سراكة، �سيكات راجعة. حيث كانت اأكرث النازعات التي تعر�س عليها النزاعات 

74. هذا بح�سب ما اأفادت به غرفة جتارة القد�س. 
75.  بح�سب ما اأفادت غرفة جتارة اخلليل. 
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التجارية، والديون غري املتح�سلة، واالأوراق التجارية«.76

يف غزة كانت اأهم النزاعات تتمحور حول النزاعات املالية، هذا اإىل جانب النزاعات الرقابية . 2
من حيث الر�سوم.77 

وفيم���ا يتعل���ق بطبيعة الو�سائ���ل البديلة التي تلجاأ اإليه���ا الغرف يف حل النزاع���ات املعرو�سة عليها، 
تنّوعت ما بني جلان التحكيم، والو�ساطة، واللجان اخلا�سة.

وب�سوؤال78 الغرف التجارية حول اأهمية ت�سكيل املحاكم التجارية اأجابت جميعها باالإيجاب، وباأهمية 
اإن�ساء مثل هذه املحاكم؛ ملا تخت�سره من وقت وجهد على االأطراف. 

وال�صـــوؤال الذي يربز االآن هو: هـــل يوجد اأف�صلية للو�صائل البديلة يف ح�صم املنازعات 
التجارية على الو�صائل الق�صائية؟

وقب���ل االأجاب���ة على ه���ذا ال�سوؤال ال بد م���ن التعريج على مي���زات ا�ستخدام الو�سائ���ل البديلة لف�س 
النزاعات، مقارنه بالطرق الق�سائية، حيث تتمثل اأهم هذه امليزات مبا ياأتي: 

ب�ساط���ة االإجراءات، حيث متتاز و�سائل حل النزاعات البديلة بب�ساطة االإجراءات؛ وال�سبب يف . 1
ذلك اأن هناك حرّية اأو�سع و اأكرث من الق�ساء الوطني يف كّل ما يتعلق باإجراءات التقا�سي، مثل 

اإدارة اجلل�سات و تنظيمها، وتقدمي البيانات واالّت�سال باأطراف النزاع.

كم���ا متت���از و�سائل حّل النزاعات البديل���ة بال�سرعة يف ف�س النزاع���ات؛ الأن املحكمني عادة ما . 2
يقومون بالبت بقرار يف فرتة ق�سرية اأقل من تلك التي ياأخذها الق�ساء.79

 اخل�سو�سية و�سرّية االإجراءات، واالأ�سل اأّن اإجراءات و�سائل حّل النزاعات البديلة �سرّية، اإاّل 3. 
عل���ى اأط���راف النزاع وممثليهم، بحيث ميكن القول اإّن مثل هذه ال�سرّية تعّد من االأعراف الّتي 
يج���ب مراعاتها، وهذا بخالف اإجراءات التقا�سي الّت���ي ميكن اأن تكون علنية، بحيث ي�ستطيع 

اأي �سخ�س ح�سور هذه اجلل�سات.

م�ساهم���ة االأط���راف يف ف����سّ نزاعاتهم، اإّن م�ساهم���ة االأطراف يف ف����س نزاعاتهم من خالل  . 4
اختي���ار املحكم���ني اأو اخلراء عل���ى �سبيل املث���ال، تعطي االأط���راف نوًعا من االأم���ان والراحة 

76.  هذه اأهم النزاعات التي وردت اىل كل من غرفة رام اهلل، اخلليل، بيت حلم، القد�س.
77. هذه اأهم النزاعات التي وردت اإىل كل من غرفة،غزة، رفح، خان يون�س، الو�سطى.

78.  مت توجيه هذا ال�سوؤال اإىل 8 غرف جتارية وهي رام اهلل، اخلليل، بيت حلم، القد�س، غزة، رفح، خان يون�س، الو�سطى.
79. انظر الرابط االآتي:

  http://membres.multimania.fr/berradarz/m8.htm تاريخ الدخول اإىل املوقع  2010/11/12.
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النف�سي���ة، وهذا بخ���الف اللجوء اإىل الق�ساء الوطني، حيث جن���د املحكمة مكّونة من ق�ساة ال 
دور لالأطراف يف تعيينهم.

انخفا����س تكلف���ة امل�ساريف: م���ن امليزات الت���ي تتمتع بها و�سائ���ل حّل النزاع���ات البديلة هي . 5
انخفا�س تكلفة م�ساريفها باملقارنة مع الق�ساء.

املحافظة على العالقات التجارية بني اخل�سوم: تبقى العالقات التجارية بني اخل�سوم قائمة، . 6
بعك�س اخل�سومة الق�سائية التي توؤدي يف الغالب اإىل قطع مثل تلك العالقات.

خلق بيئة ا�ستثمارية جاذبة. . 7

وع���ودة اإىل ال�س���وؤال ال�ساب���ق ح���ول اأف�سلي���ة الو�سائل البديل���ة يف ف�س املنازعات جن���د ومن خالل 
مراجعة مو�سوعات تقارير جمل�س الق�ساء االأعلى لالأعوام 2009،2008،2007 ومن خالل النتائج 
الت���ي خرجنا بها يف اال�ستبانة، اأ�سبح لدينا ت�سور وا�سح ع���ن اأهم معوقات الق�ساء واأ�سباب جلوء 
الكثريي���ن اإىل الو�سائ���ل البديلة، واأن نقف على عدد من النقاط املتعلقة باأ�سباب تعرث عمليات  ف�س 
املنازع���ات التجاري���ة، و�سنجد يف التقرير ما يوؤك���د �سراحة اأن اأحد اأهم تل���ك االأ�سباب هو النظام 
الق�سائ���ي، الذي يتوىل �سلط���ة الف�سل يف اخلالفات والق�سايا املتعلق���ة باملعامالت التجارية؛ كونه 
مل يع���ط يف ت�سكيلة املحاك���م ويف النظام الق�سائي خ�سو�سية لهذه املعام���الت، ال �سّيما فيما يتعلق 

بان�ساء املحاكم التجارية.

ذل���ك اأن قط���اع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة،  كغريه من القطاعات، يعاين من تراكم ق�ساياه على 
من�س���ة الق�ساء، وهو ما اأكدت���ه ال�سلطة الق�سائية يف التقارير ال�س���ادرة عنها، من وجود كمٍّ لي�س 
بالب�سي���ط م���ن الق�سايا املرتاكمة التي يت���م تدويرها �سنويا، على الرغم م���ن التقدم احلا�سل على 

�سعيد الق�ساء، وعلى �سعيد ال�سرعة يف البت يف بع�س الق�سايا مقارنه بال�سنوات ال�سابقة.

وخال�س���ة للتقارير ال�سادرة عن ال�سلط���ة الق�سائية، وبالرجوع لنتائج اال�ستبانة التي نّفذناها، اإىل 
جان���ب العدي���د من اال�ستبانات التي مت تنفيذها، مبا فيها تلك الت���ي نفذها البنك الدويل؛ يتبني اأن 

الق�ساء واإجراءاته من اأهم العقبات التي تواجه قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني.

ولعل ذلك يكون نتيجة وجود عدد من النقاط الرئي�سة التي متثل عبًئا على قطاع املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة يف فل�سط���ني، بخا�س���ة فيم���ا يتعلق بف����س املنازعات املرتتب���ة على املعام���الت والعقود 

التجارية.
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ومن اأبرز هذه النقاط بطء اإجراءات التقا�سي، وتعدد درجاته، وارتفاع تكاليفه يف الدول املتقدمة 
ب�سكل خا�س،80 وقّلة التخ�س�س الدقيق لدى الق�ساة اأو انعدامه يف بع�س امل�سائل التجارية واملالية، 
وعلى وجه اخل�سو�س احلديث منها،81 باالإ�سافة اإىل تراكم الق�سايا الناجت عن التاأخري يف اإ�سدار 
االأح���كام وت�سليمه���ا، ولالأ�سباب الت���ي اأوردناها م�سبًق���ا يف ثنايا هذه الدرا�س���ة، اإىل غري ذلك من 
االأ�سباب التي تكاد ت�سرتك فيها معظم االأنظمة الق�سائية، ولي�ست حكًرا على الق�ساء الفل�سطيني، 

يجعل من املالئم االأخذ بالو�سائل البديلة لف�س النزاعات كاآليات م�ساندة للق�ساء .

وحي���ث اإن ذلك كذلك، وحيث اإنه من املمكن اللجوء، وبخا�سة فيما يتعلق بقطاع املن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط���ة اإىل الو�سائل البديل���ة حل�سم املنازعات التجارية؛  فلماذا ال يك���ون للو�سائل البديلة دوٌر 
مه���ٌم، ب���دال من اال�ستمرار يف جلد اأنف�سنا حول و�سع الق�س���اء وتاأخر البت يف الق�سايا، فمن خالل 
اعتمادن���ا له���ذه الو�سائل ب�سكل مو�سع ومنظم، ومبوجب اأطر قانوني���ة وا�سحة وحمددة، واإجراءات 

موحدة؛ ميكننا التخفيف عن كاهل الق�ساء ال�سيء الكثري. 

 لق���د غدت الو�سائل البديلة بدياًل مثالًيا عن الق�ساء الر�سمي، 82يتم من خاللها ت�سوية املنازعات، 
ال �سّيم���ا اإذا كانت هذه املنازعات قد وقعت نتيجة املعام���الت التجارية واملالية، اأو كانت ذات طابع 
دويل، وق���د حظيت الو�سائل البديلة بقدر كبري م���ن االهتمام من قبل امل�ستغلني بالقانون وقطاعات 
امل���ال واالأعمال يف جميع اأنح���اء العامل؛ وال�سبب يف ذلك يعود بال �س���ك الأهمية وجود هذه الو�سائل 
حل�س���م منازع���ات قطاعات املال واالأعم���ال، وملا لها - وعلى وجه اخل�سو����س التحكيم-  من مزايا 

كثرية قد تّتفوق بها على نظام الق�ساء الر�سمي.

80. اأحمد اأنوار ناجي، مرجع �سابق �س 10.
81. هاين البوعاين، مرجع �سابق، �س 8. 
82. هاين البوعاين، مرجع �سابق، �س 9. 
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اخل�متة » النت�ئج والتو�سي�ت « 
هدفت هذه الدرا�سة ب�سكل مبا�سر اإىل الوقوف على االآليات والو�سائل امل�ستخدمة لف�س املنازعات يف 
قط���اع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف الو�سع الفل�سطيني، وفقا للواقع القانوين والعملي، وللوقوف 
على مكامن اخللل التي تعرتي ف�س املنازعات التجارية على امل�ستوى الفل�سطيني، حيث مت التطرق 
اإىل كل م���ن الو�سائ���ل الق�سائية والبديلة يف ف����س النزاعات التجارية، وفق���ا للواقع القانوين، ومن 
ث���م الواق���ع العملي، من خالل اإجراء بع�س املقابالت مع ذوي العالق���ة، اإ�سافة اإىل اإجراء الدرا�سة 
امليداني���ة املتثمل���ة باال�ستبانة، وما ترتب على ذلك من نتائ���ج، حيث خرجت هذه الدرا�سة بعدد من 

النتائج والتو�سيات ن�سوقها وفق االآتي:
اواًل: النت�ئج

من خالل درا�سة الو�سع القانوين والواقع العملي خرجت هذه الدرا�سة بعدد من النتائج على النحو 
االآتي: 

اأن الو�سائ���ل الق�سائي���ة يف ف�س النزاعات التجاري���ة يف قطاع املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، . 1
ي�سوبها نوع من الق�سور من حيث اإجراءاتها و�سرعة البت فيها، واملتطلبات اخلا�سة بها. 

اأن هناك عزوًفا من قبل اأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف اللجوء اإىل الق�ساء.. 2
اأن هناك تف�سياًل وا�سًحا للو�سائل البديلة لف�س النزاعات التجارية على الق�سائية، وهذا يعود . 3

لعدة اأ�سباب؛ منها �سهولة االإجراءات، و�سرعة البت يف الق�سايا، وتقلي�س النفقات.
يع���اين الق�ساء الفل�سطيني، من ق�سور يف اداء املحاكم يف النزاعات التجارية، وهذا يعود اإىل . 4

اإخ�ساع اإجراءات النزاعات التجارية لذات االإجراءات اخلا�سة بالق�سايا املدنية العادية.
اأن هن���اك مطالب���ات حثيثة، �سواء على م�ست���وى املن�ساآت او حتى على م�ست���وى الغرف، باإن�ساء . 5

املحاكم التجارية.
ارتفاع الن�سبة يف قطاع املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة، وحتبيذها اللجوء للق�ساء الع�سائري يف . 6

حل نزاعاتها.
متث���ل النزاعات املتعلقة بالعالقات التجارية واالأوراق التجارية والنزاعات العمالية اأعلى ن�سب . 7

يف النزاعات التي حت�سل مع املن�ساأة.
اأن الغ���رف التجارية تلعب دوًرا وفق القانون يف ح���ل النزاعات التجارية، ولكن هذا الدور غري . 8

كاٍف يف حل النزاعات.
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هناك عدم وعي، اأو لنقل: "تق�سري يف التثقيف القانوين للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة" حول  . 9
جلان التحكيم، وهذا الدور قد يكون منوًطا بالغرفة التجارية، التي يجب عليها اأن تاأخذ دورها. 

�سكل التحكيم والو�ساطة اأكرث الو�سائل البديلة تف�سيال يف اللجوء اإليها من قبل قطاع املن�ساآت. . 10
اأن القوان���ني ال�سارية احلالية، �سواء املتعلقة بال�ساأن الق�سائي، او تلك التي تتحدث عن الغرف . 11

التجارية ودورها يف ف�س املنازعات؛ يعرتيها نوع من الق�سور.
غي���اب االإطار القانوين الناظم لعمل املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة، وهذا ما يوؤدي اإىل ت�ستت . 12

مرجعيات هذه املن�ساآت.  
ث�ني�: التو�سي�ت

بن���اء عل���ى النتائ���ج ال�سابقة، وبعد الوق���وف على مكامن اخلل���ل التي تعرتي اآليات ف����س املنازعات 
التجارية يف الو�سع الفل�سطيني فاإننا نو�سي مبا ياأتي:

�سروروة اإن�س���اء حماكم جتارية متخ�س�س���ة للنزاعات التجارية املتعلق���ة باملن�ساآت ال�سغرية . 1
واملتو�سطة.

�س���رورة و�سع اإجراءات وا�سحة وحمددة ومف�سل���ة للنزاعات التجارية، بحيث تكون غري تلك . 2
املطبقة على الق�ساء العادي. 

�س���ن قانون خا�س باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة بحيث ي�سم���ل اآليات وا�سحة لف�س النزاعات . 3
التجارية.

�سرورة تعميم الو�سائل البديل���ة حلل النزاعات التجارية، وت�سجيع املن�ساآت على اللجوء اإليها؛ . 4
ملا فيها من �سهولة وي�سر، هذا اإىل جانب تخفيف االأعباء عن كاهل الق�ساء. 

تفعيل دور الغرف التجارية وجلان التحكيم التابعة لها يف ف�س النزاعات.. 5
و�س���ع قواعد واإجراءات موح���دة ووا�سحة للو�سائل البديلة لف����س النزاعات، على غرار قانون . 6

التحكيم، كاأن يتم اإ�سدار قانون للو�ساطة. 
�سروروة اإيجاد حلول جذرية مل�سكلة تراكم الق�سايا اأمام املحاكم  النظامية.. 7
ن�سر الوعي بالو�سائل البديلة لف�ّس النزاعات.. 8
اإن�س���اء مراكز التحكيم ومراكز ف�ّس النزاعات التجاري���ة املتخ�س�سة وتعميمها، وو�سع االأطر . 9

القانونية الالزمة لها. 
حتدي���ث القوانني اخلا�س���ة بالغرف التجارية م���ن خالل منحها اخت�سا�س���ات اأ�سيلة يف ف�س . 10
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النزاعات ما بني االأع�ساء يف الغرفة التجارية.

ق�ئمة امل�س�در واملراجع
اأواًل: االأعم�ل الق�نونية83

قانون اأ�س���ول املحاكمات املدنية والتجارية رقم 5 ل�سنة 2005 املعدل لقانون اأ�سول املحاكمات 	 
املدني���ة والتجاري���ة رقم 2 ل�سن���ة 2001 املن�سور  يف الع���دد 55 من الوقائ���ع الفل�سطينية �س 8، 

بتاريخ 2005/6/27.
قانون التنفيذ رقم 23 ل�سنة 2005.	 
القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل للعام 2003. 	 
قان���ون ال�سلط���ة الق�سائي���ة رق���م 1 ل�سن���ة 2002 املن�س���ور يف الع���دد 40 ، ����س 9، م���ن الوقائع 	 

الفل�سطينية بتاريخ 2002/05/18 .
قانون االإجراءات اجلزائية رقم 3 ل�سنة 2001.	 
قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية رقم 4 ل�سنة 2001. 	 
قانون التحكيم رقم 3 ل�سنة 2000، املن�سور يف العدد 33 �س 5 من الوقائع الفل�سطينية، بتاريخ 	 

.2000/6/30
قانون الغرف التجارية رقم 41 ل�سنة 1949.	 
قانون معدل لقانون الغرف التجارية رقم 21 ل�سنة 1961. 	 
نظام الغرف التجارية رقم 58 ل�سنة 1961. 	 
قانون اأمر الغرف التجارية رقم 326 ل�سنة 1954، املن�سور يف العدد 40  �س 1008 من الوقائع 	 

الفل�سطينية،  بتاريخ 10/14/ 1954، االإدارة امل�سرية.
م�سروع قانون الغرف التجارية الفل�سطيني. 	 

ث�ني�: الكتب 
التحي���وى، حمم���ود ال�سيد، ال�سلح والتحكيم يف املواد املدني���ة والتجارية، دار الفكر اجلامعي، 	 

.2003
التكروري، عثمان، �سرح قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية رقم 2 ل�سنة 2001 -2002	 
خليف���ة، حممد، مراجعة نقدية مل�سروع قانون املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، معهد 	 

83.  مت ترتيب االعمال القانونية من االحدث اىل االقدم.



273 اجلزء اخلام�س

ما�س، 2009.
خليفة، حممد، واأبو هنط�س، اإبراهيم ، معهد ما�س، تقييم البيئة القانونية للمن�ساآت ال�سغرية 	 

ا وال�سغرية واملتو�سطة يف فل�سطني، 2009.  جدًّ
�سليم، عماد واآخرون، �سرح قانون اأ�سول املحاكمات املدنية والتجارية الفل�سطيني رقم 2 ل�سنة 	 

2001،فل�سطني، 2002.
طنطاوي، ممدوح، التوفيق والتحكيم وجلان ف�س املنازعات، الغرف التجارية ومركز التوفيق 	 

والتحكيم، ط1، من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية،2003.
فت���ح اهلل ح�س���ني، حممدي، �سرح التحكي���م يف املواد املدنية والتجارية يف �س���وء اأحدث اأحكام 	 

النق�س، اأحمد حيدر للن�سر والتوزيع، ط1، 2008.
فرمن���د، غ�سان واآخرون، االإطار القانون للم�ساريع ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة، رام اهلل - 	 

فل�سطني 2006.
القطاونه، حممد اأحمد، الو�ساطة يف ت�سوية النزاعات املدنية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة موؤته، 	 

.2008
ن�س���راهلل، عب���د الفتاح، ال�س���وراين، غازي ، امل�سروع���ات ال�سغرية يف فل�سط���ني: واقع وروؤية 	 

نقدية، غزة – فل�سطني، 2005.
ث�لث�: التق�رير

جمل�س الق�ساء االأعلى، التقرير ال�سنوي الثالث 2008، رام اهلل - فل�سطني، 2009.	 
جمل�س الق�ساء االأعلى، التقرير ال�سنوي الرابع 2008، رام اهلل - فل�سطني، 2009.	 
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حتية طيبة وبعد،،،،
يف اإط���ار عمل معهد احلقوق على درا�س���ة حول املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سط���ة" موا�سيع خمتارة"، 
وللوقوف على بع�س مكامن اخللل املوجودة يف اطارها القانوين والواقع العملي، وبدعم من موؤ�س�سة 
كون���راد اأديناور االملانية، ومن اجل اخلروج بتو�سي���ات تعمل على تطوير وتنمية ودعم هذا القطاع، 
و�س���د الثغرات التي يعاين منه���ا هذا القطاع الذي ي�سكل عماد االقت�ساد الفل�سطيني حيث ان ن�سبة 
ه���ذه املن�س���اآت تتجاوز 90٪ من املن�ساآت يف فل�سطني، وحتى تكون ه���ذه الدرا�سة قابلة للتطبيق على 
ار����س الواقع ومت�س الواقع العملي فعال، يقوم معهد احلقوق بعم���ل املراجعات والدرا�سات الالزمة 
لتغطي���ة الواق���ع القانوين والعمل���ي لعمل املن�ساآت ال�سغ���رية واملتو�سطة من خ���الل اختيار عدد من 
املوا�سي���ع الناظمة له���ا القطاع ب�سكل مبا�سر، وعليه قام املعهد باإع���داد هذه اال�ستمارة ال�ستق�ساء 
بع�س املعلومات التي قد يحتاجها للو�سول اإىل الواقع العملي واالإ�سكاليات التي تواجه هذه املن�ساآت، 
وبن���اء على ذل���ك نرجو منكم التك���رم باالإجابة على ه���ذه االأ�سئلة بكل مو�سوعي���ة وجدية ودون اأية 
حواج���ز، حتى تعك�س هذه الدرا�س���ة الواقع احلقيقي لعمل هذه املن�ساآت لن�س���ع اأيدينا على احللول 

املنا�سبة واملالئمة لواقعنا. 
زميلي الب�حث زميلتي الب�حثة: يتم مقابلة �سخ�س من �سناع القرار يف املن�ساأة.

Ques رقم اال�ستمارة:..........................................................................................................................

Res رقم الباحث امليداين:.....................................................................................................................
DIS املنطقة:     1( ال�سفة الغربية                    2( قطاع غزة 

Loca املوقع اجلغرايف )للمن�ساأة(:........................................................................................................

اجلزء االأول: معلوم�ت ع�مة حول املن�س�أة 
S1 ا�سم املن�ساأة: ..............................................................

S2 طبيعة عملها )كم ورد يف ت�سنيف العينة(: ..............................................................

S3 موقع املن�ساأة:  1( قرية/بلدة              2( مدينة           3( خميم 

S4 نطاق عمل املن�ساأة جغرافيا: 1( داخل احلي/املدينة/القرية   2( على م�ستوى املحافظة 
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3( على م�ستوى ال�سفة الغربية    4( على م�ستوى ال�سفة وغزة   5( على م�ستوى قطاع غزة

S5 هل ملكية املن�ساأة .................................................................................................................؟

1( ملكية فردية             2( ملكية جماعية               3( ملكية عائلية          4( �سركة قطاع خا�س 

S6  هل ملكية املن�ساأة تعود ب�سكل رئي�سي ..................................................................................؟

1( لرجال             2( لن�ساء               3( ملكية م�سرتكة لن�ساء ورجال 

S7 من قبل من تدار املن�ساأة) �سكل االإدارة(؟ 

1( جمل�س اإدارة         2( اإدارة فردية )مدير/مالك املن�ساأة(

3( غري ذلك)حدد ..................................................................(

S8 هل تدار املوؤ�س�سة من قبل ...................................................................................................؟

1( رجال ب�سكل رئي�سي               2( ن�ساء ب�سكل رئي�سي            3( اإدارة م�سرتكة)رجال ون�ساء(

S9 عدد العاملني يف املن�ساأة؟ 

 19-10 )3                   9-5 )2                    4-1 )1

S10 ما هي ن�سبة الن�ساء )العامالت( من العدد الكلي للعامني:............................................

S11 ما هو حجم راأ�سمال املن�ساأة؟

1( 5-10 " األف دوالر"     2( 11-20 األف دوالر     3( 21-49 األف دوالر   4(غري ذلك 
)حدد ..............................................................(

S12 ما هو الن�ساط االقت�سادي الرئي�سي للموؤ�س�سة )طبيعة عمل املوؤ�س�سة(:

1( جتاري���ة   2( �سناعي���ة    3( خدم���ات   4(  مطاع���م وفن���ادق      5(زراعية   6( غري ذلك 
)حدد ..............................................................( 

S13 هل املوؤ�س�سة مرخ�سة:

1( نعم                          2( ال 
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S14 اإذا كانت االإجابة نعم: ما اجلهة التي مت ترخي�س املن�ساأة لديها؟

1( وزارة االقت�ساد الوطني       2( وزارة ال�سحة      3( وزارة العمل     4( الهيئة املحلية 
)البلديات( 5( وزارة احلكم املحلي       6( اأكرث من جهة/جهات اأخرى )حدد ....................

)...........................................................

S15 اإذا كانت االإجابة ال )غري مرخ�سة( فما ال�سبب الرئي�سي لذلك؟ 

1( االإجراءات غري وا�سحة ومعقدة  2( ر�سوم الرتخي�س مرتفعة   3( غري ذلك )حدد ......
 ).........................................................................

S16 هل مت ت�سجيل املن�ساأة؟

1( نعم                 2( ال

S17 اإذا كانت االإجابة نعم: ما اجلهة التي مت ت�سجيل املن�ساأة لديها؟

1( وزارة االقت�س���اد الوطن���ي       2( الغرف���ة التجارية      3( وزارة العمل     4( الهيئة املحلية 
)البلدي���ات( 5( وزارة احلكم املحلي       6( اأكرث من جهة/جهات اأخرى )حدد ....................

    )..........................................

S18 من هي اجلهة التي ت�سرف على عمل املن�ساأة؟

1( اإ�سراف حكومي مبا�سر    2( اإ�سراف خا�س    3( هيئات حملية     4( اأهلية   5( اأجنبية 

S19 من اجلهة التي تراقب عمل املن�ساأة )الرقابة(؟ 

1( وزارة االقت�ساد           2( وزارة احلكم املحلي          3( الغرف التجارية      4( وزارة العمل

5( �سلطة جودة البيئة         6( هيئة ت�سجيع اال�ستثمار        7( وزارة ال�سحة    

8( اأكرث من جهة/جهات اأخرى )حدد ............................................................(

S20 هل هناك م�ست�سار قانوين )حمامي( يف املن�ساأة؟

1( يوجد م�ست�سار قانوين ب�سكل دائم    2( يتم ا�ست�سارته حال ح�سول نزاع اأو م�سكلة       
3( ال يوجد  
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اجل��زء الث���ين: اأ�سئلة خ��س��ة ب�لنزاع���ت التج�رية يف املن�س���آت ال�سغرية 
واملتو�سطة

S20a هل �سبق واأن ح�سل نزاع يف املن�ساأة؟

1( نعم                 2( ال 

S21 اإذا �سبق وح�سل نزاع، اأي من النزاعات التالية ح�سلت يف املن�ساأة؟  1( نعم  2( ال 

S21 .1 عمالية )نزاعات عمل، اأجور، نهاية خدمة(        

S21 .2 عالقات جتارية )جتارة جملة، موردين وعمالء(                      

S21 .3 اأوراق جتارية )�سيكات، كمبياالت(

S21 .4 مالية )م�سارف وبنوك وموؤ�س�سات اإقرا�س( 

S21 .5 اإدارة املن�ساة )اإدارة املن�ساأة والعالقة بني ال�سركاء( 

S21 .6 اإدارية )العالقة مع اجلهات املرخ�سة والر�سمية( 

S22 ما هي الطرق التي تتبعها املن�ساأة حلل النزاعات يف حال ح�سولها؟

1( ق�سائية                                    2( ودية 

S23 يف حال مت اللجوء اإىل الو�سائل البديلة " الودية" حلل النزاعات ما هو االأ�سلوب املتبع؟ 

1( جل���ان حتكي���م          2( و�ساط���ة          3( تفاو�س   4( غري ذلك )حدد ..............................
).........................................

S24 ما هو �سبب تف�سيلك للو�سائل البديلة "الودية"؟

1( �سهول���ة االإج���راءات     2( �سرعة الف�سل     3( تقلي�س النفقات      4( اأخرى )حدد ........
)......................................................

S25 من هي اجلهة التي تقوم بحل النزاع يف حال اللجوء للو�سائل البديلة " الودية"؟  

1(  موؤ�س�سات حكومية    2(  موؤ�س�سات خا�سة     3( الع�سائرية      4(  جلان حتكيم يف الغرف 
التجارية

5( اأكرث من جهة/جهات اأخرى )حدد ..............................................................(

منوذج اال�ستبانة
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S26 هل هناك رقابة على اآلية حل النزاعات بالطريقة البديلة "الودية"؟

1(  نعم                                     2( ال 

S27 اإذا كانت االإجابة نعم، من يقوم بعملية الرقابة؟

1( وزارة االقت�س���اد      2(الغ���رف التجاري���ة         3( جهات اأخرى )حدد ...............................
)...............................

S28 يف حال كان النزاع اأمام املحاكم هل يتم البت يف النزاع على وجه ال�سرعة )اال�ستعجال(؟

1(  نعم                        2( ال 

S29 هل توؤيد اإن�ساء حماكم جتارية خا�سة؟

1( نعم            2( ال

S30 ما اأهم �سبب لتاأييدك الإن�ساء حماكم جتارية؟ 

1( �سرعة البت يف النزاعات التجارية.

2( يوؤمن وجود ق�ساة متخ�س�سني 

3( غري ذلك )حدد ..............................................................(

S30a من وجهة نظركم، هل تلعب الغرف التجارية دور يف عملية حل النزاعات؟ 

1(  نعم                             2( ال 

S30b من وجهة نظرك، هل تلعب وزارة االقت�ساد دور يف عملية حل النزاعات؟ 

1(  نعم                             2( ال 

S30c ه���ل هناك جل���ان م�سرتكة بني الغ���رف التجارية ووزارة االقت�س���اد وموؤ�س�سات اأخرى 

ت�ساهم يف حل النزاعات؟ 

1(  نعم                             2( ال 

S30d اإذا كان هناك جلان م�سرتكة، هل هذا الدور يكون .....................................................؟ 

ملحق
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1( م�س���رتكا لل���وزارة والغرفة التجارية واملوؤ�س�سات املختلفة         2( كل موؤ�س�سة تقوم بدورها 
ب�سكل منفرد

اجلزء الث�لث: اأ�سئلة خ��سة بطبيعة العالقة مع الغرف التج�رية
S31 هل اأنت ع�سو بالغرفة التجارية )يف املحافظة(؟

1( نعم                                  2( ال

S32 اإذا مل تك���ن ع�س���وًا يف الغرف���ة التجارية املوجودة يف حمافظتك، فم���ا ال�سبب الرئي�سي 

لذلك؟ 

1(  عدم علمك باخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية

2( عدم قناعتك باخلدمات التي تقدمها الغرف التجارية

3( �سعوبة اإجراءات ت�سجيل الع�سوية 

4( ر�سوم االنت�ساب مرتفعة

5( غري ذلك )حدد ..............................................................(

S33 ما طبيعة الر�سوم املفرو�سة على املن�ساآت من قبل الغرفة التجارية؟

1( ر�سوم ت�سجيل                  2( ر�سوم على اخلدمات           3( اخليارين )2+1(

S34 هل يتم فر�س الر�سوم بناء على .....................................................................؟ 

1( راأ�سمال ال�سركة     2( عدد املوظفني        3( مبالغ �سنوية مقطوعة                  

S35 هل الر�سوم املفرو�سة بناء على و�سع املن�ساأة ..................................................................؟

1( مرتفعة                 2( منا�سبة                             3( منخف�سة 

S36 هل فر�س املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من ناحية "حقوقية متثيلية" لديها نف�س فر�س 

املن�ساآت الكبرية يف الغرف التجارية؟ 

1( نعم                             2( ال 
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S37 ه���ل عدم متثيل املن�ساآت )ال�سغرية واملتو�سطة( يف جمل�س اإدارة الغرف التجارية يوؤثر 

�سلبا على اأداء الغرف التجارية؟  

1( نعم                                2(  ال

S38 ه���ل ترى �سرورة اأن يكون هناك كوتة )ح�سة( الأ�سحاب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

يف ع�سوية جمل�س االإدارة للغرف التجارية؟

1( نعم                   2( ال 

S39 اإذا كانت االإجابة نعم فما ال�سبب الرئي�سي لذلك؟ 

1( تطوير اأداء املن�ساة ال�سغرية واملتو�سطة 

2(  تفعيل دور هذه املن�ساآت 

3( م�ساركة اأكر يف التخطيط  

4( غري ذلك )حدد ..............................................................(

S40 هل �ساركت يف انتخابات الغرف التجارية: 

1( نعم                               2( ال

S41 اإذا كان���ت االإجابة نعم ففي اأي �سنة كانت اآخر م�ساركة لك يف االنتخابات: ...................

...........................................

S42 اإذا مل ت�س���ارك يف اخ���ر انتخابات مبجل�س اإدارة الغرفة التجاري���ة فما ال�سبب الرئي�سي 

لعدم م�ساركتك؟ 

1( عدم ت�سجيلك كع�سو يف الغرفة التجارية لدى اإجراء تلك االنتخابات

2( عدم قناعتك بنزاهة نتائج االنتخابات 

3( لكون من�ساأتك قد تاأ�س�ست بعد اإجراء االنتخابات

4( غري ذلك )حدد ..............................................................(

ملحق
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S43 م���ن وجهة نظرك هل تعتقد ان جمل�س اإدارة الغرفة التجارية يف حمافظتك .................

.............................................؟

1( ميثل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة والكبرية )جميع ال�سرائح(

2( ميثل املن�ساآت الكبرية على ح�ساب املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

S44 اإذا كن���ت ع�س���وًا يف الغرف���ة التجارية، فهل من�ساأت���ك بحاجة اإىل اخلدم���ات اال�ست�سارية 

التالية:              1( نعم             2( ال 
S44 .1يف جمال الفر�س اال�ستثمارية

S44 .2يف درا�سات اجلدوى االقت�سادية 

S44 .3يف تطوير االإنتاجية واجلودة 

S44 .4يف الت�سويق

S45 ه���ل تقدمي خدم���ات تدريبية للعاملني يف املن�س���اة يوؤثر على تطوير عمله���ا من الناحية 

املادية؟ 

1( نعم                        2( ال

S46 ه���ل هن���اك دور للغ���رف التجاري���ة يف دعم املن�س���اآت ال�سغ���رية واملتو�سطة م���ن ناحية 

املعلومات للح�سول على م�سادر التمويل يف فل�سطني؟

1( نعم                               2( ال

S47 ه���ل تق���وم بت�سوي���ق منتجاتك م���ن خالل املعار����س املتخ�س�س���ة التي تقيمه���ا الغرف 

التجارية؟

1( نعم                               2( ال

S48 اأي من اخلدمات التالية تقدمها الغرف التجارية ملن�ساأتك؟  1( نعم           2( ال 

Data Bank املعلوماتS48 .1

S48 .2 ت�سديق �سهادات املن�ساأ

S48 .3 امل�سادقة على �سجالت املنت�سبني اإليها
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S48 .4 ت�سمية اخلراء ملعاينة الب�سائع

S48 .5 اإقامة املعار�س واملوؤمترات االقت�سادية يف داخل البالد 

S48 .6 اإقامة املعار�س واملوؤمترات االقت�سادية يف خارج البالد 

S48 .7 ف�س املنازعات النا�سئة بني االأع�ساء املنت�سبني اإليها

S48 .8 خدمات ا�ست�سارية

S48 .9 خدمات تاأهيل وتدريب

S49 ما هي اأهم خدمة تقرتح تقدميها من قبل الغرف التجارية للعاملني يف املن�ساأة؟ 

1( خدمات تدريبية ترفع كفاءة العاملني     

2( خدمات حت�سني بيئة العمل وتطويرها

3( غري ذلك )حدد ..............................................................(

S50 ما هي اأهم خدمة تقرتح تقدميها من قبل الغرف التجارية للمن�ساأة؟ 

1( خدمات تاأهيل يف البنية التحتية  

2( خدمات تكنولوجية ت�ساهم يف زيادة االإنتاجية

3( خدمات ت�سويقية

4( غري ذلك )حدد ..............................................................(

S51 ما مدى تقييمك للخدمات التي تقدمها الغرف التجارية؟

1( جيدة                   2( متو�سطة                  3( �سعيفة

S52 كيف ميكن اأن ت�ساهم الغرف التجارية يف تطوير من�ساأتك )خيار واحد فقط(؟

1( اإن�ساء احلا�سنات للمن�ساآت يف مراحلها االأوىل )حا�سنات االأعمال(

2( الدعم الفني وتقدمي التدريب واال�ست�سارات

3( الدعم املايل للمن�ساأة

ملحق
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S53 اأين اأخفقت الغرفة التجارية امل�سجل لديها يف دعم من�ساآتك )خيار واحد فقط(؟

1( قلة التدريب

2( عدم امل�ساهمة يف ترويج منتجاتك عن طريق املعار�س )املحلية والدولية(

اجلزء الرابع: اأ�سئلة خ��سة بطبيعة العالقة مع احلكم املحلي
S54 هل قمت بت�سجيل املن�ساة لدى الهيئة املحلية؟ 

1( نعم                   2( ال 

S55 ه���ل اإجراءات ترخي����س املن�ساة التي متلكه���ا تتطلب موافقة الهيئ���ة املحلية )البلدية، 

املجل�س القروي(؟

1( نعم                         2( ال               3( ال اأعرف

S56 هل هناك رقابة من قبل الهيئات املحلية على من�ساآتك؟

1( نعم                         2( ال 

S57 ما هي طبيعة الرقابة التي متار�سها الهيئات املحلية على املن�ساأة؟

1( رقاب���ة عل���ى عملية الرتخي�س    2( رقابة على املنتجات    3( غري ذلك )حدد ..................
)....................................................

S58 هل تتعاون الهيئات املحلية معكم من خالل تقدمي اأية خدمات ملن�ساآتك؟

1( نعم                              2( ال 

S59 اإذا نعم، هل هذا الدعم؟

1( فني، ا�ست�ساري         2( خدماتي )ت�سهيالت يف البنية واخلدمات(       3( مايل )اإعفاءات 
من الر�سوم(

اجلزء اخل�م�ص: اأ�سئلة خ��سة بتمويل املن�س�آت ال�سغرية 
S60 هل تقدمت للح�سول على متويل )قر�س( للمن�ساأة؟

1( نعم                2( ال 
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S61 ما طبيعة اجلهة التي  تقدمتم  للح�سول على متويل )قر�س( منها؟

3( �سركة غري ربحية  2(  جمعية اأهلية   1(  م�سرف بنكي  
4( موؤ�س�سة دولية

S62 ما هو نوع التمويل )القر�س( الذي ح�سلت عليه للمن�ساأة؟ 

3(  اأدوات التمويل االإ�سالمي 2(  تاأجري متويلي   1( قرو�س عادية  

S63 اإذا كان التمويل )القر�س( اإ�سالمي ما طبيعته؟

1( مرابحة     2( م�ساربة     3( م�ساركة     4( بيع الأجل      5( بيع �سلم     6( مزارعة

S64 متو�س���ط قيمة طلبات التمويل )القرو�س( التي تقدمت بها موؤ�س�ستكم �سنويا: ..............

................................................

S65 متو�س���ط حجم التمويل )القرو�س( الذي ح�سلت عليه موؤ�س�ستكم �سنويًا: .....................

...............................................

S66 م���ا ه���ي ال�سمان���ات التي قدمته���ا موؤ�س�ستكم للح�س���ول على متويل )قرو����س( لتمويل 

املن�ساأة؟

3( رهن مركبات 3(  رهن عقار   1( كفالة �سخ�سية  

4( رهن منقول من اأخرى )يرجى حتديد(: ...............................................................................

.......................................................................................................................................................

5( �سمانات اأخرى: .....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

S67 متو�سط حجم القر�س/ القرو�س التي ح�سلت عليه موؤ�س�ستكم  للم�سروعات املختلفة؟

1( اأقل من خم�سة اآالف دوالر

2( خم�سة اآالف اإىل ع�سرة اآالف دوالر

3( اأكرث من ع�سرة اآالف دوالر واأقل من خم�سة ع�سرة األف دوالر 

4( اأكرث من خم�سة ع�سر األف واأقل من ع�سرين األف دوالر
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5( اأكرث من ع�سرين األف دوالر

S68 متو�سط فرتة �سداد القر�س/ القرو�س التي  ح�سلتم عليها للمن�ساأة

2( �سن���ة اإىل ث���الث �سنوات             3( اأكرث من ثالث �سنوات واأقل من  1( اأقل من �سنة 
4( اأكرث من خم�س �سنوات خم�س �سنوات 

S69 متو�سط الق�سط ال�سهري ل�سداد القر�س:..............................................................

S70 ن�سبة الفائدة على القرو�س التي ح�سلت عليها  موؤ�س�ستكم:...........................................

S71 باخت�سار: الغر�س الرئي�سي الذي ح�سلتم على القر�س من اأجله:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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